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RESUMO 
 

Objetivo: Construir um protocolo de administração de fármacos/ infusão de fluidos 

pela via subcutânea, para os profissionais de enfermagem  de  um hospital escola 

de Goiânia-GO. Metodologia: revisão bibliográfica  narrativa da literatura, entre os 

meses de março a agosto de 2016. Usou-se  publicações nacionais e internacionais 

preferencialmente nos últimos dez anos que tratam da administração de 

fármacos/fluidos pela via subcutânea. Resultados: A construção do Protocolo 

subsidia e embasa cientificamente a prática clínica, torna-a mais segura e 

qualificada.  Considerações Finais: Esse trabalho contribui positivamente para os 

profissionais de enfermagem, ao apresentar um protocolo de hipodermóclise  

baseado na segurança do paciente, com uma técnica de grande alcance para o 

meio acadêmico, científico e profissional. 

Palavras-chave: Hipodermóclise, Protocolos de enfermagem, Educação em 

Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 
Objective: Make an administration of drugs/infusion fluids protocol by subcutaneous 

path, to nursing professionals of an  federal school hospital in the city of 

Goiânia_GO. Methodology: Elaboration of an intervention protocol which will be 

realized a bibliographic literature rewiew, between the months of march and august 

of 2016 ,with national and international publications preferentially on the last five 

years, that treats about drug/fluids administration by subcutaneous path.  Results: 

The literature range used to compose this protocol shows that subcutaneous therapy 

back to discussion in several   landscape practices.  Final Considerations : This work  

postivly contributtes to nursing professinals , by presenting na hipodermoclysis 

protocol, based on  pacient security , wth a large range technic to acadhemic , 

cienthific and professional centre.  

Keywords: Hipodermoclysis, Nursing Protocols , Nursing education. 
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APRESENTAÇÃO 

 Sou enfermeira, formada em uma instituição pública, que procura aplicar os 

conhecimentos adquiridos na academia ao cenário da saúde coletiva.  Percebi 

durante a prática profissional, a necessidade de contribuir para o aprimoramento 

desse sistema de saúde, no intuito de melhorar a qualidade da assistência à 

comunidade. 

Já na graduação, percebi que as ações e serviços de saúde possuem uma lógica 

complexa que estão inseridos em uma rede assistencial monumental,  diante esse 

país de dimensões continentais. 

Após a graduação concluída em 2012, trabalhei  na Central Regional de 

Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos Central e Centro Sul do Estado 

de Goiás de 2012 a 2015,  onde aprendi sobre  gestão de sistemas em saúde com 

um dos mais importantes programas que empoderam a saúde coletiva brasileira: O 

Programa Nacional de Imunizações. 

Ainda que com todos os entraves, esse Programa que tem alcance continental, fez 

apaixonar-me ainda mais pela teorização relacionada à saúde coletiva, levando-me, 

no ano de 2014 ao desafio de cursar o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal de Goiás-UFGO, em parceria com o Núcleo de Estudos em 

Saúde Coletiva. 

No ano de 2015, por meio de concurso público, ingressei como enfermeira em um 

Hospital Escola Federal do município de Goiânia.  Lá, deparei-me com profissionais 

extremamente capacitados e ávidos por novos aprendizados. 

 Percebi então, a necessidade de atuar com conhecimentos baseados em 

evidências científicas, em uma área pouco conhecida, tanto por mim, como pelos 

meus pares, que, trata-se da aplicação da hipodermóclise. Uma técnica cujo custo-

benefício merecia um aprofundamento teórico para a multiplicação do conhecimento 

no cenário de prática. 

Neste hospital escola, a hipodermóclise está sendo implantada como técnica segura 

de administração de medicamentos devido a percepção do aumento   de pacientes 

em cuidados paliativos.  
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 O contato com pacientes sem perspectiva prognóstica , que são elegíveis aos 

cuidados paliativos me chamou a atenção, pois estes pacientes demandavam 

medidas de cuidado que oferecessem mais conforto, com redução de procedimentos 

invasivos.  

Tal interesse, me permitiu entrar em 2016, como membro da Comissão de Cuidados 

Paliativos do Hospital das Clínicas da UFGO, participando ativamente das 

discussões de casos clínicos e sugerindo condutas relacionadas ao cuidado com os 

pacientes. 

Dentre as condutas discutidas na Comissão, a hipodermóclise foi apresentada, pois  

os outros profissionais da equipe multiprofissional membros da comissão , 

desconheciam a técnica. Essa apresentação que ocorreu no dia 09/03/17, reforçou a 

necessidade de que a hipodermóclise seja apresentada aos demais profissionais de 

enfermagem da instituição para que seja mais frequentemente utilizada , na 

administração de medicamentos e fluidos para os pacientes que estão em cuidados 

paliativos e para  os demais pacientes 

 A hipodermóclise é uma técnica alternativa para pacientes com difícil acesso 

venoso, pacientes com quadros de desidratação leve a moderada. Pode ser utilizada 

em qualquer faixa etária, não depende de alta densidade tecnológica, pode ser 

utilizada em domicílio, por pacientes e cuidadores capacitados, possui baixo risco de 

infecção associada ao procedimento e não depende de grandes recursos materiais 

para sua execução (Azevedo, 2011; Azevedo, Barbosa, 2012; Pontalti, et al, 2016). 

No entanto, se faz necessário conhecimento do processo e habilidade para sua 

utilização. Um dos recursos que auxilia na formação de competências para seu uso 

é a elaboração de um protocolo. 

Protocolos são documentos sistematicamente organizados que direcionam, 

condutas, padronizam e descrevem os recursos humanos e matérias necessários á 

execução das atividades (Pimenta, et al, 2014). 

A construção de um protocolo de hipodermóclise possibilita seu uso com qualidade e 

segurança para profissionais e pacientes, além de ser uma medida inovadora tanto 

neste hospital escola, quanto na região centro-oeste do Brasil, dado que é o primeiro 

trabalho que traz esse enfoque no cuidado e segurança do paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A enfermagem é a ciência do cuidar que produz conhecimentos, procura  atender as 

demandas  de quem exerce a profissão, para prestar  cuidados significativos a  

quem é cuidado (Vale, Pagliuca; 2011).  

 Assim, é determinante para o enfermeiro na sua atuação prática, a procura por 

conhecimentos morfológicos, humanísticos e técnico-científicos para realizar  

procedimentos que são de sua competência legal,  destacando-se a administração 

de medicamentos (Da Silva, Vaz Vidal; 2013). 

O processo de administração de medicamentos é considerado por diversos autores, 

uma das atribuições mais importantes desenvolvida pela equipe de enfermagem, 

deve ser exercida de modo seguro, e, partindo dessa premissa, o enfermeiro 

necessita conhecer todos os aspectos científicos dessa importante atividade, para 

minimizar a ocorrência de danos aos pacientes (Franco, et al; 2010). 

A administração de medicamentos é regulamentada por princípios éticos e legais, 

destacando-se no Código Civil brasileiro, artigo 186, que trata dos danos causados a 

terceiros por negligência, ação, omissão; o Código de Defesa do Consumidor no 

artigo 6º, que afirma dentre outros, o direito a proteção à vida em relação à serviços 

considerados perigosos ou nocivos; o Código de Ética dos profissionais de 

enfermagem, e do Decreto lei nº 94.406/87 que determina o exercício legal da 

profissão de enfermagem (Abreu, et al; 2015). 

Erros em medicamentos envolvem, desde a prescrição até a administração dos 

mesmos, são considerados um problema de saúde pública, pois incorrem em 

importantes agravos á saúde, com impactos econômicos e sociais.  Os eventos 

adversos provenientes da administração de medicamentos estão relacionados 

diretamente à equipe de enfermagem, sendo estes profissionais os responsáveis por 

este procedimento (Mariani, Pinheiro, Rocha; 2016). 

 Atualmente, reconhece-se que, a técnica de infusão de fármacos ou fluidos pela via 

subcutânea promove segurança ao paciente, devido à menor possibilidade da 

ocorrência de eventos adversos, sendo importante para o cuidado (Zironde, 

Marzenini, Soler; 2014). 
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Evidenciamos em nossa prática clínica que muitos profissionais não dominam o 

conhecimento adequado da administração de medicamentos pela via subcutânea,o 

que se configura como um problema a ser pesquisado. Assim, propõe-se a 

elaboração de um instrumento de orientação. Sob essa perspectiva, a abordagem 

do problema de pesquisa será qualitativa, pois nesse caso, o ambiente é a fonte dos 

dados, havendo contato direto com o mesmo (Prodanov, Freitas; 2013). 

A realidade com a qual nos deparamos é visivelmente marcada pelo 

desconhecimento da maioria dos profissionais na administração de medicamentos 

pela via subcutânea. Diante este problema questionamos: qual a lacuna existente 

para que os profissionais administrem medicamentos ou fluidos por esta via? 

Frente a essa pergunta, aventamos a hipótese de que, criar um protocolo de 

administração de fluidos e fármacos pela via subcutânea poderá contribuir para 

elucidar o conhecimento dos profissionais que administram medicamentos em um 

hospital escola da cidade de Goiânia-Goiás.  

Tendo em vista o perfil dos pacientes atendidos neste hospital escola, (alta 

complexidade de procedimentos, grande demanda de cuidados) essa metodologia 

de administração de medicamentos torna-se necessária, e para tanto, precisa ser 

conhecida.   

Para que esse protocolo possa ser executado é necessário implantar estratégias de 

aquisição de novas competências, com atualização permanente e incorporando os 

novos conhecimentos à prática, utilizando-os, testando-os e avaliando-os (Sarreta, 

2009; Kurkgant, 2011).  

Apesar de ser uma técnica relativamente antiga, que data do fim do século XIX, a 

administração de medicamentos por hipodermóclise caiu em desuso, retornando a 

ser discutida apenas no fim da década de 1960, o que deve ter colaborado para a 

carência de discussões no ambiente acadêmico e, consequentemente, o 

desconhecimento dos profissionais de enfermagem que atuam na assistência 

(Ferreira, Santos; 2009) 

A via subcutânea foi preterida em relação á via intravenosa pela limitação da infusão 

de volumes e em relação à via intramuscular por essa apresentar menor tempo de 

absorção do fármaco, o que leva a maior velocidade de resposta clínica à ação do 

mesmo (Azevedo, 2011; Brasil, 2009). 
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Segundo Cassiani (2005), desde o inicio da enfermagem moderna, Florence 

Nightingale preocupava-se com a segurança do paciente, afirmando que os 

procedimentos de enfermagem, primeiramente, não devem causar danos . 

Em um cenário global, a discussão sobre a segurança do paciente tem sido 

fomentada cada vez mais pelos novos estudos e conhecimentos; assim, a prática 

baseada em evidências deve ser apoiada por pesquisas e protocolos, que visam 

garantir embasamento às ações de segurança do paciente (Camerini , Silva; 2011).  

Considerando-se,  que, os profissionais da saúde devem garantir  que os riscos 

associados à assistência  sejam reduzidos a um mínimo aceitável, a segurança do 

paciente é uma dimensão da qualidade do cuidado, que se relaciona ao 

conhecimento profissional atualizado, qualificando e potencializando a práxis em 

enfermagem (Koerich , Erdmann; 2016). 

Não há como realizar uma assistência em saúde de qualidade, desarticulada da 

segurança do cuidado prestado, sendo este, um  dos indicadores de maior 

relevância na qualidade da assistência (Minuzzi et al;2016). 

A prática profissional baseada em evidências científica garante maior segurnça aos 

processos de trabalho, sendo apontado pelos profissionais como uma necessidade, 

requerendo investimentos em educação permanente em saúde (Coropes et al; 

2016). 

 O desenvolvimento de programas educacionais são de suma importância para 

evitar ou minimizar a ocorrência de eventos adversos pós-injeções por erros de 

administração. Reflexões críticas, estudos e discussões sobre a área de segurança 

do paciente,  são necessários, desde a formação acadêmica até o exercício da 

profissão (Bohomol e Ramos, 2007; Gonçalves et al, 2016).  

O desconhecimento dos profissionais de enfermagem em relação às vias de 

administração de medicamentos como a hipodermóclise, provavelmente está 

associado à falta de discussão dentro da formação acadêmica (Azevedo; 2016, 

Azevedo, Barbosa, Cassiani; 2012, Ferreira ,  Santos; 2009, Nunes , Sousa; 2016). 

Protocolos clínicos são documentos sistematicamente desenvolvidos que descrevem 

os melhores recursos a serem utilizados, garantindo maior probabilidade de 

resultados assistenciais almejados (Jacques, Reis; 2007). 
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 É uma ferramenta assistencial, que qualifica o cuidado prestado, refletindo como 

indicador de qualidade assistencial (Menegon, et al ; 2007). 

 A construção de protocolos assistenciais de enfermagem deve atender a princípios 

éticos e legais para orientar o cuidado, no intuito de evitar erros por imperícia, 

negligência ou imprudência. Devem se embasar em evidências científicas 

fidedignas, para pautar a prática segura e  oferecer as melhores opções disponíveis 

do cuidado (Miranda ,et al; 2016, Pimenta, et al; 2014,  Schaefer, Vieira; 2015, 

Vargas, Luz; 2010).  

Os protocolos assistenciais são instrumentos de apoio para os profissionais da área 

da saúde. Sua construção deve ser validada, consolidada, objetiva e de fácil 

compreensão, sistematizando o cuidado, corroborando assim, no processo de 

tomada de decisões (Rosso, et al; 2014). 

Esta proposta de intervenção pretende estabelecer um protocolo para guiar os 

profissionais que administram medicamentos por via subcutânea, estendendo ainda 

a outros profissionais que integram a equipe multidisciplinar em saúde. Pretende 

também, contribuir para a divulgação na prática clinica da administração de fluidos e 

fármacos pela via subcutânea fundamentados em princípios científicos. 
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2. OBJETIVO 

Construir um protocolo de administração de fármacos/ infusão de fluidos pela via 

subcutânea, para os profissionais de enfermagem. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

As constantes transformações nos conhecimentos, em especial na área de ciências 

da saúde, demandam uma atualização que promova melhorias e revisões das 

práticas estabelecidas, para  prover uma assistência baseada em conhecimentos 

científicos atualizados (Lopes, Esteves, Sapeta; 2012, Oliveira, et al ; 2014). 

No entanto, as inovações no campo das ciências, aliadas aos avanços tecnológicos, 

denominados como tecnociência, podem acarretar em precarização da vida 

humana, no sentido em que há uma maior valorização dos procedimentos e técnicas 

inovadoras, em detrimento do cuidado e da promoção do conforto do paciente 

(Silveira, Ciampone , Gutierrez; 2014). 

Com o intuito de promover conforto e segurança na administração de 

medicamentos, destaca-se a hipodermóclise, técnica que utiliza o tecido subcutâneo 

para a administração de fluidos e fármacos (Pontalti, et al; 2012). 

O tecido subcutâneo é originado do mesoderma embrionário, rico em tecido adiposo, 

com diferentes distribuições pelo corpo; contribui para a manutenção térmica do 

organismo, além de reserva nutricional, proteção do arcabouço corporal, dentre 

outras funções. Divide-se em camadas areolar formada por células globulares, 

camada laminar formada por células adiposas superpostas, organizadas em lâminas 

e a fáscia superficial (Dangelo, Fatini; 2002, Silva; 2010). 

Conhecido como hipoderme, este tecido é constituído histologicamente por tecidos 

adiposo e conjuntivo frouxo, que permitem mobilidade, além de se conectarem com 

os músculos através da fáscia muscular (Bachettini; 2009). 

 

Figura 1: Anatomia do sistema tegumentar (Britannica Escola Online Web; 2016).  
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O tecido subcutâneo torna-se uma via interessante para a administração de fluidos e 

medicamentos, pois é dotado de capilares sanguíneos que absorvem e transportam 

os fármacos à macrocirculação (Brasil; 2009). 

Em relação á absorção de medicamentos, a via subcutânea possui um maior tempo 

para atingir a absorção do medicamento, do que as vias intramuscular e intravenosa, 

no entanto, o tempo de ação do fármaco é aumentado nessa via o que garante uma 

administração de fármacos com maior sustentabilidade ( Azevedo; 2016). 

 

Gráfico 1: Relação entre concentração de medicamentos no sangue X tempo 

(Brasil; 2009). 

3.1  História da Hipodermóclise 

 Em 1865 Arnaldo Cantani, médico italiano, propôs usar a via subcutânea durante 

uma epidemia de cólera asiática, na cidade de Veneza na Itália. Em 1886, na 

mesma cidade, esta via foi utilizada para infundir grandes quantidades de solução 

salina no intuito de reduzir a desidratação severa e a acidose sanguínea; no fim da 

epidemia, os resultados alcançados com a adoção da via se mostraram 

encorajadores, dado que os pacientes tratados estavam na fase aguda da doença 

(Dall’Olio; 2009). 

No entanto, somente em 1914 houveram as primeiras publicações sobre o uso da 

via subcutânea pra a administração de fluidos, em pacientes pediátricos (Herndon, 

Fike; 2001).  
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Na década de 1940, o uso inadequado desta via em crianças, administrando 

soluções sem eletrólitos, em rápida infusão, trouxe-lhe descrédito, sendo 

marginalizada na década de 1950, descrita como “uma técnica perigosa, 

engenhosa” (Barua, Bowmick; 2005). 

Consequentemente, o uso da hipodermóclise diminuiu na década de 1950, devido à 

facilidade do uso da via endovenosa, e relatos de complicações relacionados à 

administração de infusões que ultrapassaram o tecido subcutâneo, atingindo o 

tecido muscular (Azevedo; 2011).  

No entanto, as complicações associadas à técnica da hipodermóclise, foram-lhe 

atribuídas indevidamente, pois o procedimento realizado foi inadequado, com 

infusão de eletrólitos em alta concentração, que é contra indicado para esta via 

(Lopez, Reyes-Ortiz ;2010). 

A via subcutânea é descrita em 1979 para a administração de morfina em pacientes 

com câncer, como local mais indicado e benéfico que a via oral, sendo efetiva nos 

casos de vômitos intratáveis ou disfagia severa. Ainda, é apresentada como uma via 

confiável e de fácil acesso, permitindo mobilidade, assegurando a manutenção da 

analgesia em domicilio. Há consenso entre os pesquisadores da eficácia e 

segurança desta via para administração de drogas opióides (Daquino, Sousa; 2012, 

Russel; 1979).  

Alguns autores referem que é necessário considerar e diferenciar o termo 

hipodermóclise e terapia subcutânea. Para eles, a primeira é tida, como infusão de 

fluidos contínua no tecido subcutâneo, e a segunda, como administração de 

medicamentos na via subcutânea (Azevedo; 2016, Herndon, Fike; 2001). 

 Contudo, outros autores referem hipodermóclise e terapia subcutânea como 

sinônimas (Azevedo, Barbosa, Cassiani; 2012, Brasil; 2009, Pontalti, et al; 2012, 

Zitelli, Gozzi, Trovo; 2014). 

Concordamos com os autores que consideram os dois termos: terapia subcutânea e 

hipodermóclise, como sinônimos, pois ambos tratam da infusão de fluidos e 

fármacos no tecido subcutâneo, além de didaticamente ser mais compreensível. 

A administração segura de fármacos quer seja por terapia subcutânea, ou por 

qualquer outra via, deve seguir as orientações definidas como os nove certos 

preconizadas por Malcolm, Yisi (2010), medicamento certo, paciente certo, via certa, 
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horário certo, aprazamento certo, registro certo, local certo, apresentação 

farmacêutica certa, conhecimento adequado, monitoramento dos efeitos certo 

(Galiza, Moura, Barros,Luz; 2014).  

3.2 Hipodermóclise e Sua Interface com os Cuidados Paliativos 

A hipodermóclise tem nos cuidados paliativos uma área de inserção mais  

evidenciada. Grande parte dos estudos que aborda essa via de administração de 

medicamentos se relaciona com os cuidados paliativos. 

 A disponibilidade de uma via parenteral intravenosa diminui com a progressão da 

doença e com a piora dos acessos venosos possíveis, o que dificulta o alívio efetivo 

dos sintomas. Assim, a hipodermóclise se torna uma alternativa de escolha viável 

quando necessário utilizar a via parenteral (Araújo, Mota; 2014,  Azevedo; 2016, 

Brasil; 2009, Pontalti, et al; 2016). 

No entanto, é necessário definir o que são cuidados paliativos para a aplicabilidade 

dessa via ao contexto desse tipo de cuidados. 

O termo cuidados paliativos é atualmente definido pela Organização Mundial da 

Saúde como uma abordagem promotora de qualidade de vida, a pacientes e 

familiares frente a doenças que ameaçam a continuidade da vida. Por meio de 

prevenção e alivio do sofrimento, demanda identificação precoce e tratamento eficaz 

da dor e de outros sintomas de natureza multifatorial (WHO; 2002). 

No entanto os cuidados paliativos remontam a tempos antigos; a palavra ”paliativa” 

se origina do latim palliun, que significa manto, proteção; proteção àqueles que 

necessitam serem cuidados. A origem dos cuidados paliativos está ligada aos 

“hospices”, abrigos que eram mantidos por instituições religiosas, dentro da 

perspectiva da caridade e tinham por função cuidar e acolher viajantes e peregrinos 

adoentados (Hermes, Lamarca; 2013). 

Oficialmente, os cuidados paliativos surgiram na década de 1960 no Reino Unido a 

partir do trabalho da médica, enfermeira e assistente social Cicely Saunders. Teve  

como marco histórico, a criação do St. Christopher Hospice em 1967, um local 

dedicado à assistência, ensino e pesquisas a pacientes sem possibilidades de cura. 

Essa ideologia foi levada em 1970 para a America por meio de Elizabeth Kluber-

Ross, que teve contato com o trabalho de Saunders, fundando entre 1974 e 1975, o 
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primeiro hospice nos Estados Unidos, na cidade de Connecticut. A partir daí, o 

movimento disseminou pelo mundo (Gomes, Othero; 2016). 

A organização Mundial da Saúde, por meio do Comitê de Câncer, criou em 1982, um 

grupo de trabalho, destinado a definir políticas que fossem recomendadas 

mundialmente, para o alívio da dor e cuidados do tipo hospice para pacientes com 

câncer. Como o temo Hospice não era facilmente traduzido em alguns idiomas, a 

OMS passou a adotar o termo cuidados paliativos que já era utilizado no Canadá 

(Matsumoto; 2012). 

O cuidado paliativo deve ser estabelecido assim que o diagnóstico de uma doença 

sem possibilidade de cura for identificado e com risco de morte, e, não apenas ao 

final da vida. O cuidado paliativo deve oferecer suporte ao paciente e ao cuidador, 

caminhando lado a lado com o tratamento, e sobrepondo-se à medida que há 

avanço da doença, por meio de medidas terapêuticas regularmente avaliadas 

(Vasquez,  et al; 2014). 

Com o aumento da sobrevida dos pacientes em cuidados paliativos, associado à 

necessidade de administrar medicamentos pela via parenteral para o efetivo alívio 

da dor, a hipodermóclise (hdc), se torna uma opção viável e segura, diminuindo as 

tentativas de punção venosa que  geram maior sofrimento e desconforto (Oliveira, et 

al; 2014). 

 

3.3 Vantagens e Desvantagens da Hipodermóclise 

3.3.1 Vantagens 

A via subcutânea é uma das alternativas mais simples e adequada, quando estiver 

inviabilizada a via oral, sendo um procedimento de fácil execução, com custos 

operacionais baixos, podendo ser realizada no domicílio, utilizada principalmente 

para cuidados paliativos (Rodrigues et al; 2016; Vidal, Oselame, Neves, Oliveira;  

2015). 

 É minimamente invasiva, com baixo risco de complicações sistêmicas como 

infecções, ou fenômenos trombóticos (Forestier et al; 2015, Masman, et al; 2015). 

Propicia conforto ao paciente, sendo que, a concentração sérica das medicações 

permanece estável por maior tempo (Bienvenu, et al; 2016, Spredley, Donelenko, 
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Lagasse, 2015), podendo ser utilizada em casos de desidratação leve a moderada, 

para pacientes adultos e pediátricos ( Kuesting; 2013, Vidal,  et al, 2016). 

Esta via dificilmente leva a sobrecarga circulatória e tem maior relação custo-

efetividade, possibilita antecipação da alta para o paciente, vantagem essa, que por 

si só deveria ser um estímulo às instituições hospitalares para a aquisição de 

competências pelos profissionais (Lopes, Esteves , Sapeta; 2012, Morley; 2015). 

 

3.3.2 Desvantagens  

Podemos citar como desvantagem desta via a limitação do volume de fluidos a ser 

administrado. Para pacientes adultos e eutróficos, o volume máximo é de 3000 

ml/dia; o que dificulta a reposição hídrica nos pacientes em casos de desidratação 

severa (Azevedo; 2016).  

Para o alcance dos níveis séricos terapêuticos, é necessária a administração de 

altas concentrações de drogas ou um menor intervalo de tempo. Além disso, os 

medicamentos administráveis por esta via estão em número limitado, e há o 

desconhecimento da maioria dos profissionais de saúde sobre esta técnica (Adriani, 

et al ; 2016, Daoust, et al; 2015, Martin, et al; 2016, Senti, Kündig; 2015). 
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Comparação das Vantagens e Desvantagens entre as Vias Subcutânea e 

Intravenosa 

Via Vantagens Desvantagens 

Subcutânea -Menor quantidade de 

punções; 

-Maior tempo de 

permanênca do cateter. 

-Menor Volume de fluidos 

a ser infundidos; 

Número limitado de 

medicamentos a ser 

administrados. 

Intravenosa -Maior volume de infusão 

de fluidos; 

-Reposição de volumes 

mas rápida; 

-Maior número de drogas 

a ser administrado por 

essa via. 

Maior número de 

tentativas de punção; 

Risco aumentado de 

complicações como 

flebites e infecções 

sistêmicas; 

Menor permanência do 

cateter. 

Quadro 01: Resumo comparativo entre as vantagens e desvantagens das vias 

subcutânea e intravenosa 

3.4 Características dos Fármacos 

Devido à recente retomada do uso da via subcutânea, a literatura atual disponibiliza 

um limitado número de publicações, que relacionam os fármacos possíveis de serem 

utilizados, no entanto, é sabido que soluções oleosas ou com extremos de ph (<2 ou 

>11) são contra indicados para esta via, podendo causar danos graves ao tecido 

(Azevedo, Barbosa; 2009, Braz, Pereira, Costa; 2015, Chirivella, et al; 2015). 

O tecido conjuntivo é extremamente sensível a soluções irritantes, devendo ser 

administradas em bólus, ou seja, uma infusão rápida apenas de 0, 5 a 1,0 ml de 

soluções hidrossolúveis (Reichembach, Meier, Aschidamini ;2005). 

Uma revisão sistemática, comparando a administração de fármacos pela via 

parenteral, como a intramuscular, intravenosa e subcutânea, verificou que algumas 
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drogas se sobrepõem em ação quando administrados pela via subcutânea em 

detrimento à via intravenosa: trastuzumabe, rituximabe, medicações como fatores de 

necrose tumoral, bortezomibe, estimuladores da formação de macrófagos, 

estimuladores da formação de granulócitos, interleucinas-2 recombinante, alfa 

epoetina, heparina e opióides (Jin, et al; 2015).  

Se compararmos à via intramuscular, a via subcutânea se apresenta como melhor 

opção para administração de  fármacos como o interfreron beta 1a, metotrexate, 

gonadotrofina coriônica humana, imunoglobulina anti-hepatite b, hidrocortisona e 

morfina (Braz, Pereira, Costa; 2015, Daquino, Sousa;2012).  

No entanto, algumas medicações como prometazina e fármacos com baixa 

solubilidade em água, com características oleosas, como o propilenoglicol, 

diazepam, fenitoína e diclofenacos são contra indicados para esta via devido ao 

risco de necrose tissular (Azevedo, Barbosa; 2009, Azevedo, Barbosa; 2012, Brasil; 

2009, Ferreira, Santos; 2009).  

 A hialuronidase é uma enzima que degrada reversivelmente o acido hialurônico, 

presente na matriz extracelular, que em conjunto com o colágeno, mantém o 

arcabouço tissular e controla a difusão molecular. Essa degradação reversível abre 

o espaço intersticial subcutâneo, permite a instalação de volumes maiores de 

fármacos. (Haller; 2007, Vaughn, Muchmore; 2013). 

 O uso de hialuronidase associados a alguns fármacos pela via subcutânea aumenta 

a concentração sérica dos mesmos, diminuindo o tempo de administração e  alcance 

da concentração máxima das drogas na corrente sanguínea (Dytcher, et al; 2014, 

Shpilberg, Jakisch; 2013, Kuesting; 2013). 

Contudo, a absorção de medicamentos pela via subcutânea é mais lenta do que 

pela via intravenosa, assim, devem ser administrados por esta via, medicamentos 

que demandam um tempo de ação maior no organismo, sendo contraindicada a 

realização de massagem local após a administração de fármacos como insulina e 

heparina (Pinheiro, Freitas, Resile, Campos; 2016). 

 A  diluição dos fármacos deve ser realizada com água destilada, ou Soro Fisiológico 

o  a 0,9% para evitar reações adversas no local da aplicação (Azevedo; 2016, Brasil; 

2009, Bruno; 2015).  
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A administração de antimicrobianos por hipodermóclise, é bem  tolerada, possuem 

adequada concentração sérica e inibitória mínima, são eles: ertapenem, ceftriaxone, 

teicoplamina, cefepime, ampicilina, tobramicina, netilmicina, amicacina, gentamicina, 

sisomicina (Azevedo, Barbosa, Cassiani; 2012, Pontalti, et al; 2012). 

Este grupo de fármacos produz concentração sérica menor que a da via 

endovenosa, mas em contra partida, o tempo de ação é mais prolongado (Frasca, et 

al ; 2010, Harb,et al; 2010, Walker, et al; 2005). 

A figura 3 apresenta grupos de drogas que são incompatíveis quando administradas 

pela via subcutânea, sendo que a letra C significa drogas compatíveis entre si e a 

letra I drogas incompatíveis. No caso de prescrição de drogas incompatíveis ou não 

testadas, a alternativa é a utilização de dois ou mais sítios de administração. 

 

Figura 02: Compatibilidade entre medicamentos administrados pela via subcutânea 

(Bruno; 2015). 
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3.5 Indicações e Contra Indicações da Hipodermóclise 

3.5.1 Indicações 

Atualmente a hipodermóclise é indicada para os pacientes com disfagia, náuseas e 

vômitos, com rede venosa de difícil acesso, desidratação leve a moderada , 

pacientes confusos ou agitados, e para garantir maior conforto ao paciente (Araujo, 

Mota; 2014, Hernandez- Perera, Hall Smith, Hernandez – Perera; 2011 ,  Justino, 

Tuoto, kalinke, Montovani; 2013, Takaki, Klein; 2010, Veras, et al; 2014). 

 Há indicação da hipodermóclise para nutrição parenteral. Em um estudo 

multicêntrico com idosos, evidenciou-se a eficácia e segurança da nutrição pela via 

subcutânea, e sua equivalência quando comparada a via intravenosa periférica 

(Zaloga,et al; 2016). 

3.5.2 Contra-Indicações  

 Apesar de ser considerada uma técnica segura, a hipodermóclise apresenta 

algumas contraindicações para a sua utilização como desidratação severa, choque 

hipovolêmico, grandes distúrbios hidro-eletrolíticos, distúrbios de coagulação, 

anasarca, caquexia importante (tela subcutânea inferior a 02 cm em abdomêm) e 

risco severo de congestão pulmonar (Rodrigues, et al; 2016, Zironde, Marzenini, 

Soller; 2014, Zitelli, Gozzi, Trovo; 2014). 

3.6 Locais de Punção para Hipodermóclise 

Os sítios de punção padronizados para a administração de fármacos/fluidos por   

hipodermóclise são as regiões: abdominal, tríceptal, ântero- lateral da coxa, 

infraclavicular e subescapular (Arriera, et al; 2008, Ferreira, Santos; 2009 ,NHS; 

2011, Vidal, Oselame, Oliveira; 2015). 

Apesar da indicação de vários locais, os mais comumente utilizados são o abdômen,  

a coxa e o braço onde existe maior quantidade de tecido subcutâneo (ker, et al; 

2015). 

 A região abdominal é o local de punção mais frequentemente utilizado por 

proporcionar melhor posicionamento e conforto ao paciente (Cabañero-Martinez, et 

al; 2016). 
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Figura 03: Locais de Administração de Hipodermóclise (Azevedo; 2016). 

No entanto alguns locais são contra indicados para administração de fármacos nesta 

via, como tecido mamário, proeminências ósseas, punção em locais de tumoração, 

edema, no abdômen na presença de ascite, em pele previamente irradiada, em 

locais infectados ou onde houver ruptura/irritação prévia da pele (NHS; 2011). 

 

3.7 Características da Agulha para Punção Subcutânea 

Como a hipodermóclise consiste em punção do tecido subcutâneo, os dispositivos 

para punção mais indicados são : o cateter sobre agulha ou o dispositivo do tipo 

scalp que por definição é um cateter para punção periférica, com agulha metálica 

alado  (Amadei, Regailo, Vizzoto Junior; 2009, Cordeiro , Roso; 2015). 

 Contudo, pode-se utilizar cateteres com calibre de 18 a 25G, agulhados ou não, 

sendo a preferência de escolha para os não agulhados, com o cuidado de realizar a 

punção com o bisel voltado para cima em um ângulo de 30º a 45º, a depender da 

espessura do tecido subcutâneo (Ferreira , Santos; 2009). 

O preço dos cateteres deve ser levado em consideração, pois os agulhados de 21 a 

25 G normalmente apresentam menor custo, apesar de permanecer um tempo 

menor (de três a cinco dias) que os não agulhados cujo calibre varia de 18 a 24 G 

(mais que sete dias) (Oliveira, et al; 2014). 

 

 



35 
 

3.8  Tempo de Permanência da Punção Subcutânea 

O tempo de permanência do cateter não agulhado no tecido subcutâneo é de sete a 

dez dias sem consequências graves para o individuo em domicilio (Gaser , Meiβner;  

2012). 

Já em pacientes hospitalizados, o período de troca dos cateteres de hipodermóclise 

deve ser de 72 horas, sendo necessário uma vigilância no local da inserção que 

deve ter tido antissepsia da pele previamente com solução de clorexidina alcoólica 

de 0,5 a 2%, ou mesmo com o álcool etílico a 70% (Brasil; 2013).  

Em relação ao curativo, deve ser trocado a cada 48 horas ou quando necessário, na 

evidência de sujidade. Caso seja evidenciada alguma reação adversa no local de 

inserção, como eritema ou sinais de flogose  uma nova punção deve ser realizada a 

pelo menos cinco centímetros da anterior (Azevedo, 2016, Brasil; 2013).  

O cateter da punção subcutânea deve ser coberto no local de sua inserção com 

filme transparente (fig 6), permitindo visualização adequada do local, avaliação dos 

sinais flogísticos, além de outros sinais de complicações como: edema, necrose, 

celulite, endurecimento, eritema,  dentre outros (D’Aquino, Souza ; 2012, Gomes ; 

2014, Vidal, Oselame , Oliveira; 2015).  

Além disso, recomenda-se a lavagem do lúmen de acesso com soro fisiológico a 

0,9% ( SF0,9%) no volume de 01 ml, para evitar obstrução e garantir que as 

medicações sejam devidamente administradas, antes e após a administração dos 

medicamentos (Lobo,et al; 2009).  

 

Figura 04: Punção Subcutanea Coberta com Filme Transparente (Azevedo; 2016). 
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3.9 Volumes de Fluidos para Hipodermóclise 

O volume de fluidos a ser infundido por hipodermóclise  varia conforme a região do 

corpo sendo : 

•1000 a 1500 ml/ 24 horas na região anterolateral da coxa; 

 •250 ml/ 24 horas, regiões deltóideana e subclavicular 

 •1000ml/24 horas, regiões abdominal e subescapular, sendo essa região descrita 

como a  de melhor escolha para  pacientes agitados (Azevedo; 2016, Carone; 2016).  

3.10 Complicações da Hipodermóclise 

As complicações mais comumente relacionadas ao procedimento de hipodermóclise 

são: dor, edema, celulite, absorção insuficiente de líquido no local da punção, 

sobrecarga hídrica. Outras complicações consideradas raras são: choque, 

perfuração intestinal, mudanças na concentração de eletrólitos, sangramento 

excessivo, necrose tecidual e sensibilidade a hialuronidase (Nunes, Sousa;2016,  

Veras, et al; 2014). 

Em relação às complicações sistêmicas, estas estão mais relacionadas aos 

medicamentos e possíveis efeitos colaterais do que ao procedimento (Gironde, 

Warterkemper; 2005). 

Para a prevenção da ocorrência das complicações acima descritas é atribuição da 

equipe de enfermagem realizar o procedimento com técnica correta, registrando as 

reações do paciente, observar se durante a punção não houve o retorno de sangue, 

monitorar a presença de sinais flogisticos, trocar o sítio da punção na ocorrência de 

sinais de eritema. Além disso, para prevenir complicações também se pode diminuir 

o volume ou a velocidade de infusão e observar periodicamente o nível de 

hidratação do paciente (Ferreira, Santos; 2009, Nunes, Sousa; 2016 ). 

3.11 O Papel da Enfermagem na Segurança do Processo de Hipodermóclise 

A segurança do paciente dentro dos processos de cuidado nas instituições 

hospitalares vem sendo, cada vez mais, discutida e debatida. Tornou-se uma 

temática tão importante, que instituições como a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) criou estratégias globais para a discussão desse aspecto da assistência 
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(Dias, et al; 2014). Assim, destaca-se a hipodermóclise como parte das discussões 

sobre cuidado seguro. 

 No Brasil, no ano de 2013, o Ministério da Saúde em parceria com a  Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), lançou O Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, com um Protocolo Básico de Segurança do Paciente, 

dividido em seis tópicos: identificação correta do paciente, melhoria da comunicação 

entre os profissionais, segurança na prescrição uso e administração de 

medicamentos, segurança em procedimentos cirúrgicos, higienização das mãos e 

prevenção de quedas e lesões por pressão (Brasil; 2013).  

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos 

tem por finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em 

instituições hospitalares, e reforça a administração de medicamentos como a etapa 

final para a prevenção da ocorrência de erros relacionados ao uso de 

medicamentos. Deve ser pautada em princípios científicos, dado a responsabilidade 

dos profissionais que administram medicamentos (Brasil; 2013). 

Devido à complexidade envolvida no processo de administração de medicamentos, 

é necessário o desenvolvimento de processos que visem à diminuição dos erros 

para preservar a segurança do paciente, assegurando o direito da assistência 

segura.  

Além disso, a equipe de enfermagem é a responsável pela administração de 

medicamentos sendo necessária a adoção de estratégias de educação continuada 

para os profissionais, com o objetivo de promover a segurança e qualidade no 

processo da administração dos medicamentos (Azevêdo, et al ; 2014). 

Os danos associados ao cuidado são atualmente descritos como eventos adversos, 

e a equipe de enfermagem é a mais suscetível à ocorrência destes, pois é ela que 

permanece maior parte do tempo junto ao paciente, realizando diversos 

procedimentos invasivos, sendo necessária a proposição de estratégias, para 

promover a segurança do paciente (Nunes et al ; 2014). 

Estratégias simples e efetivas podem reduzir danos associados a erros nos serviços 

de saúde, destacando o seguimento de protocolos específicos, associados a 

barreiras de segurança e a educação permanente (Oliveira, et al ; 2014). 
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O enfermeiro, como responsável pela gerência do cuidado, tem entre outras 

atribuições, planejar, organizar e prestar o cuidado; capacitar, delegar e 

supervisionar as atividades dos demais membros da equipe de enfermagem; educar 

pacientes e familiares para atender os objetivos do cuidado. Dentre as diversas 

atribuições, compete à gestão da segurança do paciente para a prevenção de 

eventos adversos (Silva et al; 2014). 

Mudanças em determinadas realidades podem exigir vários atores, ou recursos 

vultosos, o que não é o caso, sendo necessário que estes se vejam como sujeitos 

da transformação de uma realidade.  

 Assim, é necessária a adesão dos profissionais,  palavra oriunda do latim 

adhaesione, que significa, união, aprovação, acordo, manifestação de solidariedade, 

apoio e pressupõe relação e vínculo  (Silveira , Ribeiro; 2005 ). 

Para a implementação das práticas de segurança, em especial, as práticas 

relacionadas à administração de medicamentos, é necessário o desenvolvimento de 

uma cultura de segurança voltada para o paciente, com a organização de 

discussões que vise à melhoria da qualidade e o incremento à segurança do 

cuidado. 
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4. METODOLOGIA 

O percurso metodológico proposto baseou-se nas orientações de Pimenta,  et al; 

(2014), que discorre sobre a construção e elaboração de protocolos de enfermagem. 

Relatam os autores que, protocolo é a descrição de uma situação de assistência/ 

cuidado, que discrimina o que, como e quem deve realizar alguma atividade, no 

intuito de conduzir os profissionais no processo de tomada de decisões para a 

prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde. 

Para a elaboração desse protocolo foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa 

da literatura, feita nas bases de dados, PUBMED; BVS e SCIELO, entre os meses 

de março a agosto de 2016, no qual procuramos nos instrumentalizar com 

publicações nacionais e internacionais, existentes, preferencialmente nos últimos 

cinco anos que tratam da temática de administração de fármacos/fluidos pela via 

subcutânea. 

Como descritores utilizamos os indexados na base de dados da bvs DeCS/MeSH: 

hipodermóclise, administração de terapia medicamentosa, protocolos de 

enfermagem, terapia subcutânea, hipodermoclysis, nursing protocols, nursing 

education, subcutaneous therapy. 

Critérios de inclusão: foram utilizados artigos cujo texto completo estivesse 

disponível para leitura e análise, artigos cuja data de publicação fossem inferior a 10 

anos. 

Critérios de exclusão: Artigos que não estivessem escritos em português, inglês, 

espanhol.  
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Percurso metodológico para a Construção do Conhecimento Teórico 

Pesquisa nas Bases de Dados 

 

Descritores utilizados: hipodermóclise/hipodermoclisys, terapia subcutânea, 

administração de terapia medicamentosa, protocolos de enfermagem: 

 

 

 

 

 

Pubmed                                                  BVS                                                    Scielo               

 

189 publicações                             155 publicações                              09 publicações 

                               

                  

Aplicação dos Critérios de inclusão e exclusão: 

     

                                                                                                                        

 

                   29 publicações                   27 publicações             08 publicações 

 

 

N final:  

64 publicações 

Figura 05: Fluxograma da seleção dos estudos utilizados para elaboração do 

protocolo (figura das autoras). 
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Após a revisão bibliográfica, foi organizado o protocolo para administração de 

medicamentos e fluidos pela via subcutânea, como resultado de uma proposta de 

assistencial que seguirá as etapas:  

Tópico Referências Utilizadas 

Conceito de  hipodermóclise   Amadei, Regailo, Viizoto Junior; 2015, Azevedo;  

2016,Brasil; 2009. 

Vantagens e desvantagens 

da Hipodermóclise; 

Adriani, et al; 2016, Bienvenu, et al; 2016, Daoust, et 

al; 2015, Forestier et al; 2015, Lopes, Esteves , 

Sapeta; 2012, Martin, et al; 2016, Masman, et al; 

2015, Morley; 2015,  Rodrigues et al; 2016, Senti, 

Kündig; 2015, Spredley, Donelenko, Lagasse; 2015, 

Vidal, Oselame, Neves, Oliveira; 2015. 

Indicações e 

contraindicações da 

Hipodermóclise; 

Araujo, Mota; 2014,  Hernandez- Perera, Hall Smith, 

Hernandez – Perera; 2011, Justino, Tuoto, kalinke, 

Montovani; 2013, Rodrigues, et al; 2016, Takaki, 

Klein; 2010, Veras, et al; 2014, Zironde, Marzenini, 

Soller; 2014,Zitelli, Gozzi, Trovo; 2014. 

  

Etapas da técnica de 

punção para 

Hipodermóclise; 

Azevedo; 2016, Ferreira, Santos; 2009, Oliveira, et 

al; 2014. 

Distribuição anatômica para 

a execução do 

procedimento; 

Arriera, et al; 2008, Cabañero-Martinez, et al; 2016, 

Ferreira, Santos; 2009 , ker, et al; 2015, NHS; 2011, 

Vidal,Oselame, Oliveira; 2015.  

Volume máximo suportado 

por sítio de punção; 

Azevedo; 2016, Brandt, Antunes, Silva; 2015, 

Carone;  2016, Spandofrer, et al; 2012. 

Importância das medidas 

que visam a segurança do 

 Azevedo, et al; 2014, Brasil; 2013,  Dias, et al;,2014, 

Olivera, et al; 2014, Nunes, et al; 2014, Silva, et al; 
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cliente em relação a 

administração de 

medicamentos. 

2014.  

 

Quadro 02:  Referências bibliográficas utilizadas para a composição do protocolo de 

hipodermóclise (criado pelas autoras). 

As imagens utilizadas no protocolo foram realizadas em uma instituição hospitalar, 

com recursos materiais da instituição e o sujeito das imagens é a proponente deste 

protocolo, não ferindo assim, a diretrizes da Resolução 466/ 12 que trata dos 

aspectos éticos em pesquisa com seres humanos. 
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5.RESULTADOS 

A elaboração de protocolos subsidiados por trabalho multidisciplinar e evidências da 

literatura científica, possibilita o desenvolvimento de ações diversificadas, 

abrangentes, com embasamento teórico, sendo ferramentas gerenciais 

imprescindíveis para a melhoria da qualidade assistencial e da segurança aos 

pacientes (Correa, et al; 2012). 

 Ainda, pode reduzir a ocorrência de complicações decorrentes de práticas 

inseguras e melhorar o atendimento clínico (Duarte, et al; 2015).  

Ao se instituir um protocolo de atendimento, após um determinado período, deve-se 

analisar, comparar e interpretar os resultados, permitindo corrigir e reparar falhas, 

com o foco voltado para a melhora dos pacientes (Alonso, et al; 2010).  

Pretende-se avaliar posteriormente, a adesão dos profissionais ao uso da terapia 

subcutânea, se há apropriação por parte da instituição da implantação da terapia 

subcutânea, e a descrição posterior em estudos que deem continuidade a esta 

proposta. 

 A implantação de protocolos se configura como medida de baixo custo, com alta 

eficácia e passível de ser adotada (Koening, et al ; 2010). 

O alcance da literatura utilizada para compor esse protocolo demonstra que a 

terapia subcutânea volta a ser discutida em vários cenários de prática; publicações 

internacionais discorrem sobre essa técnica, ainda que seja voltada para os 

pacientes em cuidados paliativos. 

Este instrumento visa orientar os profissionais para a administração de fármacos 

pela via subcutânea, orientando-os da técnica adequada, quando e como utiliza-la, 

O intuito desse protocolo é instrumentalizar os profissionais na administração dos  

medicamentos pela via subcutânea como via alternativa. 

 Esta via mostra-se alternativa eficaz para administração de medicamentos e fluidos, 

proporcionando conforto, e menor risco de complicações associadas ao 

procedimento, podendo ser utilizada para pacientes de todas as idades. Pacientes 

sem perspectiva prognóstica se beneficia com a utilização desta técnica, pois é o 

principal foco da maioria dos estudos encontrados, sendo possível também, a 
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utilização nos casos de intervenções clínicas associadas ao tratamento de 

complicações agudas como desidratação moderada. 

Além disso, independe de alta demanda tecnológica, não é onerosa, proporcionando 

mais conforto ao cliente, evitando múltiplas tentativas de punções, no entanto, 

necessita cuidados e observações criteriosas na manutenção e  administração de 

medicamentos. 

Espera-se que esse protocolo extrapole as barreiras da alta complexidade e se 

expanda, a todos os níveis de complexidade assistencial, dado que o cuidado está 

presente em todos os níveis. 
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Protocolo de Administração de Medicamentos por Terapia 

Subcutânea/Hipodermóclise 

Introdução: A administração de medicamentos por terapia subcutânea ou 

fluidos por hipodermóclise que proporciona conforto e segurança ao 

paciente. É um procedimento cujo custo benefício justifica sua 

implementação e inserção nos diversos níveis de complexidade assistencial. 

Objetivo:      Administrar fluídos ou medicamentos no tecido subcutâneo. 

Indicações:  -Disfagia, náuseas e vômitos; 

  -Acessos venosos difíceis; 

   -Desidratação leve a moderada; 

    -Pacientes confusos ou agitados; 

 -Medida de conforto para o paciente. 

Contra indicações:  

- Desidratação severa, choque hipovolêmico; 

 - Grandes distúrbios hidro-eletrolíticos, distúrbios de coagulação; 

 -Anasarca, caquexia importante; 

 -Risco severo de congestão pulmonar.   

Profissionais Envolvidos na execução do procedimento:  

 Enfermeiros, Técnicos de enfermagem. 

Materiais:  

 - 01 Bandeja;  

 - 01 Par de  Luvas de procedimento; 

 -01 Cateter  para punção venosa agulhado ou não  agulhado; 

 -01 chumaço de algodão com clorexidina alcoólica a 0,5%;ou um chumaço 

de algodão com álcool a 70%. 

 -01  Membrana transparente estéril para fixação/ fixador de punções estéril 

/esparadrapo 

 -01 Seringa de 05 ou 10 ml com fisiológico Soro a 0,9% (SF 0,9%).       
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Figura 06: Materiais necessários ao procedimento 

Procedimento: 

1. - Verificar atentamente a prescrição médica e de enfermagem para certificar-se 

de que a “regra“ dos nove certos será seguida: paciente certo, medicação certa, 

via certa, forma certa, hora certa, validade certa, registro certo, orientação certa, 

resposta certa. 

2. -  Explicar ao paciente a finalidade e como será realizado o procedimento; 

3. -  Preparar o material a ser utilizado, escolhendo o calibre do cateter adequado  

às necessidades do cliente (maiores calibres para pacientes hipotófricos e 

pediátricos); 

4. - Higienizar as mãos; 

5. - Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 

6. - Organizar o material na bandeja evitando contaminar os artigos esterilizados;  

7. - Avaliar as condições físicas do paciente por meio da inspeção, verificando qual 

o melhor local para a punção subcutânea, evitando expor desnecessariamente 

ao paciente; 

8. - Calçar as luvas de procedimento; 

9. - Realizar a antissepsia do local onde será realizada a punção com algodão 

umedecido em álcool a 70% em movimentos unidirecionais repetindo o 

movimento por 10 segundos. Ou realizar a antissepsia da pele com clorexidina 

degermante a 2%, limpar a pele com soro fisiológico a 0,9% e aplicar clorexidina 

alcoólica a 0,5%. 

10.  Realizar a prega cutânea na área onde será feita a punção, segurando a pele 

com firmeza entre os 1º e 2º quirodáctilos (polegar e indicador) da mão não 

dominante ; 
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Figura 07: Realização da prega cutânea 

11. Inserir o cateter em uma angulação de 45º para pacientes eutróficos (estado 

nutricional adequado) e 30º para pacientes com tela subcutânea inferior a 02 

cm,  em direção centrípeta (centro);  

 

Figuras 08, 09 e 10: Angulação do cateter  para inserção e inserção. Vista 

frontal e lateral. 

 

12. Encaixar a seringa ao conector  do cateter e aspirar o conteúdo para verificar se 

há retorno de sangue; se houver, desprezar o material e iniciar uma nova 

punção a pelo menos 05 cm de distancia da primeira; 

 

Figura 11:cateter inserido na camada subcutânea abdominal 

13.  Na ausência de retorno de sangue, injetar 01 ml de SF0,9% para preencher  a 

cânula e o lúmen do dispositivo; 
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 Figura 12: Salinização do dispositivo, com injeção de Soro Fisiológico a 

0,9%. 

 

 

Figura 13: Posicionamento do cateter no sitio de inserção do dispositivo 
para hipodermóclise 
 

14. - Fixar com filme transparente estéril/ esparadrapo/fixador estéril de punção.  

15. - Identificar e datar a punção; 

 

 

Figura 04:  Fixação com  cobertura transparente estéril na região abdominal 

(Azevedo; 2016). 
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Figura 14: Inserção da punção coberta com curativo fixador estéril tipo 

“ivfix”. 

 

Figuras 15,16 e 17: Vista lateral, vista frontal, vista fronto-lateral de um 

modelo de individuo com a punção subcutânea, em hipodermóclise. 

  

16. - Descartar os materiais em recipiente adequado ao descarte de materiais 

17. Retirar as luvas 

18. - Higienizar as mãos 

19. - Registrar o procedimento na evolução do cliente, assim como intercorrências 

associadas.  

Para a administração de medicamentos realizar as etapas anteriores, e, se 

necessária a administração intermitente, seguir as orientações: 

1. Retirar a tampa de proteção do injetor do cateter já puncionado no tecido 

subcutâneo; 

2. Injetar a medicação prescrita, vagarosamente na vazão de 01 ml por 

minuto; 

3. Injetar após o término da administração da medicação 01 ml de SF 0,9% 

para preencher a cânula  do cateter do dispositivo, a fim de evitar misturar 

medicamentos incompatíveis, ou deixar resíduos de medicamentos no 

lúmen do cateter; 
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4. Se permanecer a infusão continua, essa não poderá exceder a vazão de 

62, 5 ml/h. 

 

Sítios para punção: Região abdominal, ântero-lateral da coxa, triceptal, 

subescapular, subclavicular. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 03: Locais de Administração de Hipodermóclise (Azevedo, 2016). 

 

 

Volume: o volume para infusão no tecido subcutâneo varia conforme a 

região anatômica;  o quadro a seguir discrimina o volume máximo a ser 

infundido por sítio de punção: 

REGIÃO VOLUME DE INFUSÃO MÁXIMO 

Subclavicular 250ml/24 horas 

Ântero-lateral da coxa 1500ml/24 horas 

Deltóidea 250ml/24 horas 

Interescapular/Abdominal 1000ml/24 horas 

Quadro 03: Relação entre a região do corpo humano e o volume máximo de 

infusão de fluidos no tecido subcutâneo. 

 

Recomendações: a figura a seguir identifica a compatibilidade entre os 

fármacos mais utlizados pela via subcutânea: 
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Legenda: C: Compativel    I: Incompatível 

Figura 02:  Compatiblidade entre os fármacos administrados pela via subcutânea (Bruno; 

2015) 

- Para administrar medicações incompatíveis ou não testadas, recomenda-se 

a realização de duas ou mais punções no tecido subcutâneo; 

 - A periodicidade de troca do dispositivo é de 72 horas, podendo ser 

antecipada se surgirem complicações locais ou sistêmicas; 

 - Após a punção um leve eritema local surge, no entanto se o mesmo 

persistir é necessário retirar a punção daquele local, puncionar em outro e 

relatar as intercorrências;  

- Cateteres menos calibrosos são indicados para pacientes pediátricos e com 
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menor quantidade de tecido subcutâneo. 

- A diluição dos fármacos nessa via é da ordem de 01 para 01, ou seja, 01 ml 

de fármaco para 01 ml de diluente, que pode ser água destilada, ou Soro 

Fisiológico a 0,9%. 

- Soluções oleosas,com extremos de pH,  e os fármacos: diazepam, 

fenitoína, diclofenaco e prometazina são contraindicados  para serem 

administrados por essa via. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Propor um protocolo que auxilie a pratica profissional, e que  contribua para uma 

assistência a saúde de qualidade foi um desafio.  

A possibilidade de divulgar uma técnica que pouco conhecida, mas que é hoje uma, 

opção segura e eficaz, de fácil utilização, podendo ser realizada em todos os níveis 

de atenção a saúde, tanto no domicilio, unidades de urgências, intra-hospitalares e 

em todas as faixas etárias, nos motivou a construí-lo.  

Apesar da hipodermóclise ser uma técnica de administração de fármacos simples, é 

necessária a aquisição de competências por parte dos profissionais, para seja 

realizada com segurança. 

Protocolos tornam a assistência mais fidedigna, segura, menos empírica, pautada 

em princípios científicos, respeitando preceitos como a metodologia científica, e a 

segurança do paciente que deve entremear todas as ações e os serviços de saúde. 

Construir e propor um protocolo não se resume apenas a uma atividade gerencial; 

se estende aos ramos da promoção de uma assistência qualificada, vigilante no 

sentido de captar possibilidades da inserção de novos conhecimentos, 

cientificamente embasados. 

O desconhecimento  da técnica por grande parte dos profissionais de enfermagem 

que atuam em um hospital escola da região centro – oeste, foi um dos incentivos 

para a construção deste protocolo.  

Percebemos  que a hipodermóclise é descrita eminentemente em publicações que 

tratam de cuidados paliativos em saúde, sendo encontradas poucas publicações que 

referem o uso dessa técnica para outras abordagens terapêuticas em crianças, 

idosos, em quadros demenciais;  extrair da literatura disponível outras possibilidades 

de aplicação dessa terapia foi desafiador. 

Uma das dificuldades encontradas foi a de orientação em relação  as interações 

medicamentosas, a escassez de estudos disponíveis que poderia nortear na 

administração dos farmácos, dificulta o uso da técnica quando há diferentes drogas 

a serem administradas, fazendo que puncione dois ou mais locais para 

administração destes. 
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No entanto os estudos analisadas,  vislumbrou-se a potencialidade de inovação da 

técnica, como no auxilio à desidratação leve/ moderada em pacientes pediátricos, 

que muitas vezes está com dificuldade no acesso venoso. 

Esse protocolo visa subsidiar a prática baseada em evidências, aos profissionais 

que administram fármacos e fluidos por uma via alternativa, para uma assistência 

segura e criteriosa, beneficiando aos inúmeros pacientes  que  necessitam desta 

terapia para conforto e melhor qualidade de atendimento. 

A divulgação deste estudo por meio de protocolo iniciou  durante evento da 

Comissão de Cuidados Paliativos do HC-UFG no dia 04/05/2017 onde apresentamos 

a proposta do protocolo e, posteriormente foi  apresentado à comissão, em 

apresentação oral no dia 09/03/17. 

Após este evento, foi organizada uma estratégia de aquisição de competências, para 

e iniciamos a divulgação da técnica de hipodermóclise aos profissionais de 

enfermagem tanto de nível médio como superior e aos acadêmicos que 

desenvolviam suas atividades nas clínicas Médica, Cirúrgica e Tropical no dia 

10/05/17, no auditório da Faculdade de Enfermagem da UFGO. 

Neste evento, tivemos uma devolutiva muito interessante dos presente, que se 

interessaram por obterem conhecimento em relação à técnica proposta. Foi possível 

elucidar dúvidas dos presentes, e informando-os que estávamos abertos a sugestões 

para a construção  e divulgação deste trabalho. 

Percebemos que realmente há deficiências em relação ao conhecimento da técnica 

de hipodermóclise, mas que há grande interesse dos profissionais adquirirem 

conhecimento para a implantação desta nas unidades em que trabalham. 

Acreditamos que este protocolo possa subsidiar conhecimento para os profissionais 

de enfermagem, para uma técnica segura e mais confortável para os pacientes, 

principalmente nos cuidados paliativos. 
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