
Hipodermóclise nos Cuidados Paliativos 

na Atenção Domiciliar: Relato de experiência

Ingrid Vanessa Leite Dias 1

1 – Graduada em enfermagem na Faculdade de tecnologia e Ciências – FTC; 

Pós-Graduada em Emergência pela Atualiza; 
Vinculada à instituição S.O.S. Vida – Inovando em Saúde.

Introdução

A hipodermóclise consiste na administração de fluidos por via subcutânea,

como uma modalidade eficaz de administração de soluções terais que

auxiliam a terapêutica em cuidados paliativos.

Apesar de a hipodermóclise estar cada vez mais reconhecida pelas instituições

de Atenção Domiciliar (AD), com o advento dos cuidados paliativos,

observersva-se pouca escolha por esta via de administração pela maioria dos

profissionais por desconhecerem o procedimento devido à carência de

estudos e do conhecimento técnico para realização deste com segurança.

Descrição da atividade foco do trabalho

Acompanhamento semanal pelo período de um ano e meio a um paciente idoso

com inúmeras complicações clínicas, beneficiado pela indicação da

hipodermóclise.

Objetivo

Apresentar o método para emprego da hipodermóclise, como modalidade eficaz

de administração de soluções parenterais que auxiliam a terapêutica em

cuidados paliativos.

Caracterização da instituição e população assistida

A S.O.S.VIDA – Inovando em Saúde, situada na cidade de Salvador - BA, 1ª

empresa de Home Care do Norte-Nordeste Acreditada pela Joint Commission

International (JCI), que oferece para uma população diversificada, serviços de

internação domiciliar, oncologia e possui um centro de infusão de medicamentos

especiais.
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Resultados

Foi acompanhado semanalmente paciente idoso, sexo masculino,

portador de seqüela de acidente vascular encefálico (AVE), encefalopatia

anóxica, doença arterial coronária (DAC), convulsão, hipertensão arterial

sistêmica (HAS), diabetes melitus (DM). Admitido em agosto de 2011, em

regime de 24h. Devido inúmeras complicações, passou a ser assistido pela

equipe dos cuidados paliativos, por indicação para hidratação por

hipodermóclise e infusão contínua de morfina para controlar a dor. Seguindo

protocolos estabelecidos pela instituição de AD, o procedimento é prescrito

pelo médico, executado pelo enfermeiro ou técnico e acompanhado pela

equipe de enfermagem. Tem como indicação a inviabilidade da via oral, acesso

venoso difícil, pacientes em cuidados paliativos e suas contraindicações são

situações emergenciais. Existe uma diversidade de fármacos que podem

serutilizados na hipodermóclise, porém vale salientar o conhecimento das

medicações incompatíveis que podem causar necrose tecidual.

Os locais de punção incluem tórax superior, face anterior do antebraço,

infraescapular, face anterior da coxa e parede abdominal na região

periumbilical. Os locais de punção devem ser modificados com rodízio a cada

sete dias para reduzir a incidência de edema localizado. A punção pode ser

realizada com catéter agulhado ou não agulhado. Dentre os agulhados, deve

ser utilizado o escalpe e entre os cateteres intravenosos periféricos não

agulhados incluem-se Jelco, Abocath e Saf-T-Intima.

O calibre pode variar de 18 a 25G, a depender da quantidade de tecido

subcutâneo (SC) do paciente e do volume a ser infundido. O volume infundido

depende do tipo de solução e fármaco. O espaço subcutâneo permite a

administração gravitacional de volumes que podem atingir 1000 a 2000ml/24h,

por local de infusão. De modo geral, na infusão em bolus o volume máximo é

de 2 a 3ml por via SC. Na infusão contínua recomenda-se taxas de 3 a 5ml/h.

O tempo de permanência do cateter agulhado ou não agulhado pode ser

mantido por um período entre 72 horas e 4 a 7 dias, desde que não haja sinais

de inflamação ou infecção no local. (SANTOS, 2011).

Conclusão

A hipodermóclise nos cuidados paliativos, apesar de suas limitações, é uma

alternativa de fácil utilização, efetiva e segura, que propicia a minimização do

risco de infecções relacionado ao procedimento, hidratação, controle e

tratamento da dor, oferecendo conforto e segurança ao paciente e família.

O interesse em difundir a informação sobre a hipodermóclise é para promover

melhoria no atendimento à crescente população idosa ou paciente em cuidados

paliativos.


