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“Na fase em que o paciente não responde aos tratamentos 

curativos existe uma terapêutica a ser preconizada, pois o 

tratamento é voltado ao controle sintomático [...]”  

                      



 
 

 (PONTALTI et al 2012, p. 200) 

RESUMO 

Problemática: A terapia subcutânea/Hipodermóclise é uma técnica utilizada em pacientes 

sob os cuidados paliativos, e consiste na administração de fármacos e hidratação pela via 

subcutânea, cuja outras vias de administração medicamentosas como a endovenosa ou a via 

oral encontram-se inviáveis, neste caso a terapia subcutânea torna-se uma opção por 

apresentar eficácia, segurança e conforto ao paciente em fase final de vida. Deste modo, os 

autores desse estudo buscaram conhecer a opinião dos enfermeiros envolvidos na pesquisa, a 

respeito da hipodermóclise. Objetivo: Analisar o conhecimento dos enfermeiros sobre a 

terapia subcutânea/hipodermóclise, em uma unidade hospitalar referência em cuidados 

paliativos, do município de Belém-PA, que atende pacientes em fase final de vida. 

Metodologia: A pesquisa é do tipo exploratória, descritiva de campo numa abordagem 

qualitativa. Resultados: As evidências demonstram que os sujeitos desta pesquisa em sua 

totalidade conhecem a técnica, porém tal conhecimento não foram adquiridos na instituição 

oficialmente devido à falta de protocolos. Segundo registros no diário de campo dos 

pesquisadores, houve sim uma tentativa de implantação da hipodermóclise no setor algum 

tempo atrás, no entanto houveram algumas dificuldade, tais como, a não adesão por 

despreparo de alguns profissionais médicos, para prescrição das medicações e soluções 

conforme a técnica de hipodermóclise, e a falta de treinamento de toda a equipe. Com relação 

a adoção da técnica na instituição, as discussões dos sujeitos, remetem ao entendimento da 

importância e necessidade de sua aplicação, pelos benefícios que poderá trazer aos pacientes 

de uma unidade de cuidados paliativos.  Conclusão: Através da literatura levantada, pode se 

afirmar que a terapia subcutânea/hipodermóclise é de fundamental importância nos cuidados 

paliativos por ser uma técnica simples, segura e de baixo custo para as instituições de saúde. 

No entanto, além dos benefícios para o paciente, pouco se tem discutido a respeito de tal, 

procedimento, e pode-se ainda afirmar que a falta de conhecimento está na fragilidade das 

instituições de ensino superior de evidenciar sua importância para os alunos em formação 

ainda na graduação e os hospitais no treinamento e capacitação das equipes de saúde que 

prestam assistência aos pacientes em cuidados paliativos. É notável a conscientização dos 

sujeitos da pesquisa e o conhecimento que os participantes apresentam sobre a 

hipodermóclise. Portanto este estudo procurou expandir as informações a respeito da terapia 

subcutânea para mais profissionais, estudantes de enfermagem e áreas afins.  

 



 
 

Palavras-chaves: hipodermóclise, Terapia subcutânea, Hipodermóclise em cuidados 

paliativos, Cuidados paliativos. 

ABSTRACT 

Problem: The subcutaneous therapy / hypodermoclysis is a technique used in patients in 

palliative care, and consists in the administration of drugs and hydration subcutaneously, 

whose other drug administration routes such as intravenous or oral administration are 

impractical in this case subcutaneous therapy becomes an option for presenting efficacy, 

safety and comfort for patients in end of life phase. Thus, the authors of this study sought to 

know the opinion of nurses involved in research concerning the hypodermoclysis. Purpose: 

To assess nurses' knowledge of subcutaneous / hypodermoclysis therapy in a hospital referral 

center for palliative care in the city of Belém-PA, which serves patients in end of life. 

Methodology: The research is exploratory, descriptive field in a qualitative approach. 

Results: The evidence shows that the subjects in this study in its entirety know the technique, 

but this knowledge has not acquired in the institution officially due to lack of protocols. 

According to records in the researchers' field diary, there was rather an attempt to implement 

the hypodermoclysis the industry some time ago though there were some difficulties such as 

noncompliance by unpreparedness of some medical professionals to prescription medications 

and solutions as the technique of hypodermoclysis, and lack of training of the whole team. 

Regarding the adoption of the technique in the institution, the discussions of the subject, refer 

to the understanding of the importance and necessity of its application, the benefits it can 

bring to patients in a palliative care unit. Conclusion: Through lifted literature, it can be 

stated that subcutaneous therapy/hypodermoclysis is very important in palliative care to be a 

simple technique, safe and low cost for health institutions, however addition to the benefits 

for the patient, little has been discussed with regard to this procedure, and one can even say 

that the lack of knowledge is in the absence of fragility of top hospitals and educational 

institutions for training and capacity building of health teams. It is remarkable awareness of 

the research subjects and knowledge that participants have about hypodermoclysis. Therefore, 

this study seeks to expand the information about the subcutaneous therapy for most 

professionals, nursing students and related fields. 

 

Keywords: hypodermoclysis, subcutaneous therapy, hypodermoclysis in palliative care, 

palliative care. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização e Objeto de Estudo 

A terapia subcutânea/hipodermóclise é uma técnica amplamente utilizada em fase final 

de vida em algumas unidades hospitalares especializados em cuidados paliativos. Esta prática 

consiste na administração de medicamentos e na reposição de eletrólitos pela via subcutânea 

(SC), quando outras vias mais utilizadas estão impossibilitadas para receber medicações ou 

hidratação devido o quadro clínico do paciente (GOMES, 2014). Segundo o entendimento dos 

autores desta pesquisa existem patologias que ameaçam a vida e alguns pacientes apresentam 

sinais e sintomas como: náuseas, vômitos intermitentes, disfagia, disfunções gastrointestinais, 

dores, dispneias e distúrbios cognitivos que podem inutilizar ou inviabilizar as vias de 

primeira escolha para administração de fluidos e fármacos, neste caso a hipodermóclise se 

torna uma via de segunda opção por apresentar eficácia e segurança na sua utilização. No 

entanto, mesmo que a terapia subcutânea seja um procedimento que apresenta vantagens 

comprovadas quando usada de forma correta, muitos profissionais da área da saúde ignoram 

essa técnica pelo pouquíssimo embasamento científico e a falta de protocolos que justifiquem 

a utilização dessa terapia em pacientes sob os cuidados paliativos. 

 

A via subcutânea é utilizada por alguns profissionais como via de administração de 

vacinas, insulinas e anticoagulantes, e estes não possuem conhecimentos necessários para 

utilização da hipodermóclise como técnica que apresenta benefícios essenciais, dando 

conforto e aumento da qualidade de vida do paciente em fase terminal de vida (SILVIA, 2011 

apud VIEGAS, MARLENE, 2011). 

 

O que justifica o desconhecimento sobre a hipodermóclise, possivelmente seja a falta 

de estudos, ensaio clínicos, relatos de experiência e protocolos que esclareçam a utilização de 

medicamentos e fluidos pela via SC. Além disso, a disseminação dos conhecimentos do uso 

do tecido adiposo como via para tratamentos (para infusão de soluções e medicamentos), nas 

instituição de ensino superior, em especial as da ciências da saúde são escassas, uma vez, que 

esta prática é pouco discutidas em meios acadêmicos. 

 

De acordo com o levantamento das literaturas e a análise dos autores deste estudo, os 

cuidados paliativos associados a hipodermóclise expressa um perfil capaz de acalmar ou 
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abrandar a aflição do paciente em estado terminal, causando alivio temporário diminuindo 

problemas e adiando uma crise agônica causada pelo processo evolutivo patológico. Por esta 

razão, a terapia subcutânea/hipodermóclise constitui-se como uma ferramenta essencial no 

contexto hospitalar, familiar e profissional por se tratar de uma conduta efetiva na 

inviabilidade de outras vias de administração e que pretende minimizar o sofrimento causado 

pelas patologias que ameaçam a vida diminuindo assim o desconforto dos sintomas.  

 

Esta prática tem suas evidencias iniciais no século XIX, e foi usada na Europa e Índia 

durante a epidemia de cólera. Já por volta de 1903 utilizada pela primeira vez em ambiente 

hospitalar, para tratar pacientes com desidratação moderada (SANTOS, 2012). O uso dessa 

técnica só foi descrita em 1913, quando utilizada em crianças e recém-nascidos. Porém, em 

1950 esta prática foi abolida por causar reações adversas e pela sua incorreta manipulação 

(TAKAKI & KLEIN, 2010). É importante ressaltar que nesse período a via endovenosa 

estava sendo impulsionada, levando ainda mais o declínio da hipodermóclise. 

 

Com o advento dos cuidados paliativos na década de 1960, ocasionado pelo moderno 

movimento hospices na Inglaterra, a hipodermóclise volta a ser utilizada novamente como 

uma via de administração de fármacos e fluidos eficiente. No Brasil as questões pertinentes ao 

que se refere terapia subcutânea, ainda é bastante delicada comparada a outros países, que já 

implantaram e utilizam dessa prática como um cuidado mas humanizado em fase final de vida 

(TAKAKI & KLEIN, 2010). 

 

O cuidado de forma humanizada tem a finalidade de diminuir a aflição do paciente e 

de seus familiares, dessa forma é necessário instituir em ambiente hospitalar, ambulatorial e 

domiciliar métodos de atendimento que viabilizem a autonomia e minimize o sofrimento dos 

paciente terminais. Paralelo a isso, é importante a contribuição dos profissionais que fazem 

parte da equipe na introdução da via SC como uma via alternativa, permitindo ao enfermo o 

domínio sobre os sintomas comumente presente na terminalidade da vida, pois, este indivíduo 

quando treinado e possui a capacidade cognitiva e física tem a autonomia no manuseio do 

cateter quando utilizadas em ambiente domiciliar podendo oferecer ao paciente melhor 

liberdade para suas atividades diária. Além disso esta técnica possibilita grande benefícios 

para as instituições de saúde por ser de baixo custo comparadas a outras vias de administração 

de fármacos e soluções (D`AQUINO & SOUZA, 2012).   
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Segundo a organização mundial de saúde (OMS, 1998; 2002), em conceito definido 

em 1998 e atualizado em 2002, “cuidados paliativos consistem na assistência promovida por 

uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável, tratamento de dor e demais 

sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”.  

 

A atuação do enfermeiro na utilização da hipodermóclise é bastante complexa, pois 

este procedimento requer deste profissional conhecimentos técnico/científico. Segundo 

Takaki & Klein (2010, p. 488), “É imprescindível que o enfermeiro tenha as informações 

específicas relativas a esse método. Ele necessita também ter conhecimento nas áreas de 

farmacologia, anatomia e fisiologia.” Segundo nosso entendimento este profissional necessita 

ainda ter domínio sobre a técnica de punção sobre ativação do fármaco no organismo os 

mecanismos de absorção pela via subcutânea, além de ser necessário o conhecimento sobre os 

fármacos tolerados, o tempo de infusão dos fluidos e o volume correto para garantir uma 

técnica segura, longe de efeitos adversos. Portanto é imprescindível que não apenas o 

enfermeiro mas toda a equipe de enfermagem, esteja capacitada para a utilização desta 

técnica, pois ao menor erro poderá levar a efeitos desastrosos aos enfermos. Até porque toda 

equipe envolvida nesse contexto, deve avaliar diariamente o local da inserção para verificar 

possíveis alterações cutâneas, caso ocorra um novo acesso poderá ser indicado.    

 

Levados pela vontade de buscar por respostas, os autores desta pesquisa foram ao 

encontro de uma realidade que mostrava-se carente de conhecimento essenciais, por parte do 

profissional enfermeiro a respeito da terapia subcutânea/hipodermóclise. Deste modo é que os 

autores desse estudo decidiram fazer uma pesquisa a partir da opinião dos enfermeiros que 

prestam cuidados paliativos para evidenciar o conhecimento dos mesmos a respeito da 

hipodermóclise. 

 

1.2 Justificativa 

 

A razão que motivou este estudo partiu da necessidade percebida pelos autores da 

pesquisa de introduzir esta técnica, como uma alternativa de cuidado de pacientes em fase 

terminal de vida, pois esta prática conforme mostra a literatura, apresenta grandes benefícios e 

vantagens durante seu emprego, trazendo ganho para os pacientes, menor custo para as 
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instituições de saúde, além de servir como base de apoio para novos estudos sobre a temática, 

muito embora está prática detenha grandes dificuldades, principalmente quando falta 

conhecimento teórico do profissional de enfermagem sobre a hipodermóclise. Segundo 

Pontalti et.al (2012, p. 200) “No Brasil, a utilização de protocolos para o método proposto 

ainda é incipiente e que tal técnica é pouco utilizada na prática clínica hospitalar e 

domiciliar.”  

  

Para D`Aquino & Souza (2012) Domingues et al (2010), Takaki & Klein (2010) “A 

prática ainda é pouco conhecida no Brasil, pois as discussões temáticas carecem de estudos e 

publicações com relatos e questionamentos nos serviços de cuidados paliativos.” Reforçando 

essa idéia Veras et al (2014, p. 2891), relatam que “existe pouco embasamento cientifico 

acerca da administração de medicamento por via subcutânea, não há estudos farmacêuticos ou 

ensaios clínicos randomizados que esclareçam protocolos de utilização.”  

 

Nosso interesse em fazer este estudo se intensificou, a partir da literatura sobre a 

temática, além do fato de um dos pesquisadores já desenvolver suas funções como técnico em 

enfermagem, e mesmo assim ainda não tinha conhecimento sobre o tema, mesmo já prestando 

assistência a pacientes sob os cuidados paliativos.   

 

1.3 Relevância Do Estudo 

 

A relevância da pesquisa sobre a terapia subcutânea/hipodermóclise mostra-se pela 

oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o tema em questão, além da possibilidade 

de aprender mais, indo em busca de um conhecimento não ministrado em sala de aula. A 

importância da pesquisa sobre a temática escolhida, decorre ainda do fato de o indivíduo em 

cuidados paliativos precisar ser considerado como um ser único e indivisível, dotado de 

sensibilidade e com histórias de vida, portanto necessita de atenção em sua totalidade. É 

importante ressaltar ainda que este trabalho permanecerá no acervo da biblioteca setorial e 

servirá de fonte para novas pesquisas cientificas que abordem o tema em questão, 

contribuindo para a disseminação do conhecimento sobre a hipodermóclise. 

 

1.4 Questões Norteadoras da Pesquisa 
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A aproximação dos autores da pesquisa em questão com a temática hipodermóclise a 

partir dos autores pesquisados os fez compreender que no tratamento de desidratação 

moderada e na administração de fármacos em pacientes que necessitam de formas mas 

humanizadas, menos dolorosa e que aumente o máximo a qualidade de vida do indivíduo em 

sofrimento sem probabilidade terapêutica, a terapia subcutânea/hipodermóclise se mostra 

como uma técnica eficaz quando realizada e manuseada adequadamente. Partindo desse ponto 

de vista algumas questões nortearão a pesquisa, em buscar por respostas e a necessidade de 

buscar por tais respostas no contexto do cuidado paliativo em âmbito hospitalar, vai ao 

encontro do objeto de estudo que pretende mostrar se o profissional enfermeiro que trabalha 

em um setor que atende pacientes sob os cuidados paliativos conhece essa técnica. Neste 

sentido foram formuladas as questões que seguem: 

 

1- Em que proporção o profissional enfermeiro conhece a técnica hipodermóclise?  

2- Em que momento da vida o profissional enfermeiro sujeito da pesquisa obteve 

informações sobre a hipodermóclise? 

3- Existe um protocolo quanto a utilização da terapia subcutânea/hipodermóclise na 

instituição contexto da pesquisa?  

4- Existe o emprego da hipodermóclise no hospital contexto da pesquisa? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivos Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral, analisar o conhecimento de enfermeiros, sobre a 

terapia subcutânea/hipodermóclise que atende pacientes em cuidados paliativos. 

 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 

1- Apresentar em que proporção os sujeitos da pesquisa detém algum conhecimento 

sobre a hipodermóclise; 

2- Verificar a existência ou não do emprego da hipodermóclise no contexto de trabalho 

dos sujeitos da pesquisa; 

3- Verificar a existência ou não de um protocolo quanto a utilização da terapia 

subcutânea/hipodermóclise no contexto da pesquisa; 
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4- Descrever a opinião dos sujeitos da pesquisa sobre a hipodermóclise quanto os 

benefícios para o paciente, caso seja aplicado no contexto da pesquisa. 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Introduzindo o capítulo 

 

Não podemos falar sobre terapia subcutânea/hipodermóclise, sem antes, que se faça o 

levantamento dos conceitos envolvidos á técnica e as questões históricas dos cuidado 

paliativos. Este capítulo irá colocar em pauta esta técnica como uma segunda via de escolha, 

naqueles pacientes em tratamento paliativo.  

 

Analisando as principais concepções dos autores sobre os conceitos relacionados a 

está prática, dando enfoque não a doença que o levou a necessitar de cuidados terminais e sim 

à todos os indivíduos fora da probabilidade terapêutica que por sua vez, precisa de métodos e 

práticas que dê conforto durante a sua utilização no contexto dos cuidados paliativos.  

 

É importante ressaltar ainda que o presente capítulo, traz ainda as questões pertinentes 

que envolve os enfermeiros nessa abordagem, e junto a ele o cuidador familiar, peça principal 

na continuidade da técnica de hipodermóclise em ambiente domiciliar.   

 

2.2 Trajetória Histórica dos Cuidados Paliativos 

  

Após inúmeras literaturas o entendimento dos pesquisadores do presente estudo é que 

os cuidados paliativos já se faziam presentes durante a idade média onde eram criados às 

margens de estradas lugares conhecidos como “casas de hóspedes” que abrigavam os 

viajantes e peregrinos que caiam de cama durante a longa viagem, esses lugares tinham a 

finalidade de dar conforto, cuidar e dar o mínimo de dignidade, para os enfermos que ali 

passavam. Nesse período o nome dado a essas espécies de albergues eram hospices. Além dos 

cuidados com o corpo, o enfermo recebia, orientações espirituais, que afirmava que uma vez 

confessado seus pecados à saúde voltaria ao corpo.  

 

A expressão hospice, é uma palavra francesa que vem do latim hospitium e é definido 

como “hospedagem, hospitalidade”, servia como um lugar de acolhimento, e interações entre 
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as pessoas. No século VI a romana Fabiola, dispôs sua casa para abrigar os miseráveis, 

fazendo caridades aos que mais necessitavam, acolhia ainda os viajantes dando-lhes 

vestimentas e alimentos, a mesma realizar também visitas periódicas á prisioneiros (COSTA, 

2012; grifo nosso).  

 

 Mais tarde essa tarefa ficou sob os cuidados da igreja, que tinha a responsabilidade de 

assistir os moribundos, famintos e necessitados estendendo-se até a idade média. (CREMESP, 

2009).  

 

Jeanne Garnier em 1842 fundou o primeiro hospice que atendia exclusivamente os 

indivíduos na finitude da vida, e nos dias atuais é o maior hospice da Europa.  As Irmãs 

Irlandesas da Caridade criaram em 1805 na Grã-Bretanha, o St. Joseph Hospice. Em meio as 

grandes transformações na medicina tradicional esses albergues se destacavam pelo mundo a 

fora trazendo alivio ao sofrimento dos moribundos e viajantes. Em Londres nesse mesmo 

período foram criados dois hospices o St. Columba em 1885 o único criado por um médico o 

St. Luke`s em 1893. (CREMESP, 2009).  

 

Ainda sobre os famosos hospices, em 1918 em Barnet, Hertfordshire na Inglaterra 

nascia Dame Cicely Saunders, formada em enfermagem, assistente social na área médica e 

posteriormente observando o sofrimento dos doentes terminais, estudou medicina e formou-se 

aos 40 anos de idade (FRANCO,2005). Conhecedora dos sofrimentos dos doentes em fase 

final de vida e pelo foco empregado nessa nova perspectiva de cuidado, assim como sua visão 

integral sobre a necessidade de morrer com dignidade, Dame Cicely fundou em 1967 St 

Christopher‟s Hospice. 

[...] Seu interesse começou em 1948, após conhecer David Tasma, um judeu 

refugiado da Polônia, que estava morrendo de câncer. Juntos discutiram sobre o tipo 

de instituição que melhor poderia atender as necessidades de pacientes em tais 

condições, tanto no sentido do alívio da dor, como no cuidado com a pessoa. 
(CREMESP, 2008 p, 103).  

 

O St Christopher‟s Hospice foi o responsável em reunir especialistas no manejo do 

sinais e sintomas, como a dor, além de ser uma instituição de ensino e pesquisa e foi o 

primeiro hospice na área dos cuidados paliativos (FRANCO,2005).  

 

Paliativo é uma palavra de origem latina derivada do vocábulo pallium, que significa 

manto, cobertura, aquilo que acalma temporariamente um sinal ou sintoma (COSTA, 2012). 
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Dame Cicely Saunders disseminou os conhecimentos em cursos em torno dos cuidados 

voltado para aqueles que tinham pouco tempo de vida, ela revolucionou os cuidados aos 

moribundos que morriam sozinhos, é considerada a percussora do moderno movimento 

hospice. Este movimento era contra, os cuidados ofertados pela medicina artificial que crescia 

mesmo após a segunda guerra mundial, que tinha o intuito de prolongar a vida e o sofrimento 

dos enfermos sem prognóstico de cura. O movimento moderno hospice se baseava em 

cuidados prestados para o alivio do sofrimento, dando-lhes conforto na finitude da vida, sem 

probabilidades de cura, mas sim aumentar a qualidade de vida. (CREMESP, 2009).  

 

Segundo Coelho & Almeida (2010 apud Costa 2012, p. 13) afirmam que os hospices 

“É todo um conjunto de ações destinadas a proporcionar conforto e assistência a um enfermo 

com expectativa de vida de semanas ou poucos meses, um programa organizado para, um 

cuidado melhor para os viajantes cansados que começaram a última viajem.” 

 

Segundo a OMS (1998) em conceito definido em 1998 cuidados paliativos é  

 
“Uma abordagem que melhora a qualidade de vida do paciente e de seus familiares 

frente a problemas associados a doenças que ameacem a vida, através da prevenção 

e alívio do sofrimento, por meio de uma identificação precoce e avaliação e 

tratamento impecáveis da dor e outros problemas, físicos, psicossociais e 

espirituais.” (CREMESP, 2009, p. 104).  

 

Pela nova reformulação em 2002, o conceito atual de cuidados paliativos segundo a 

organização mundial de saúde (OMS).  

 

“Consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva 

a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença 

que ameaça a vida, por meio da prevenção e alivio do sofrimento, da identificação 

precoce, avaliação impecável, tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, 

psicológicos e espirituais.” (OMS, 2002). 

 

Nos dias atuais existem hospices em países como a Inglaterra e Estados Unidos, no 

Canadá, Austrália e Japão esse modelo assistencial ainda encontra-se em expansão. 

 

O crescimento do moderno movimento hospice tem sido rápido e impressionante. O 

último relatório do International Observatory on End of Life Care registra a presença 

de cuidados hospice e/ou paliativos em 115 países, sendo que em 41 há condições 

para seu desenvolvimento. Na América Latina e Caribe, apenas Argentina, Chile e 

Costa Rica têm estrutura em rede entre os diversos centros (WRIGHT, WOOD, 

CLARK, NOV. 2006 apud AUGUSTO E ROLAND, V. 17 p. 173; grifo do autor). 
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No Brasil o desenvolvimento dos hospices data de 1980, ao que parece é bastante 

recente em comparação a outros países. Durante esse período o brasil passava por grandes 

transformações na política onde se iniciava a queda da ditadura e o início da democratização. 

No âmbito da saúde o país se concentrava no perfil terapêutico curativo e os mais 

privilegiados seriam aqueles com poder aquisitivo melhor, que eram atendidas em unidades 

privadas que basicamente era mantida pelo estado.  

 

Segundo Retka et al (2002, p. 1) “O início dos anos 80 no Brasil marca uma série de 

mudanças no panorama político e social acompanhado de uma crise econômica. A população 

apresentava padrão de vida precária sob grande desatenção do estado sobre investimentos em 

políticas sociais.” Nesse mesmo período, as discussões acerca da saúde se matinha forte no 

meio social, dando origem ao sistema único de saúde (SUS), que tinha como desafio atender a 

universalidade, integralidade e a equidade, e várias foram os ganhos após a introdução do 

SUS, em particular na saúde coletiva (RETKA et al, 2002). 

 

Durante essa revolução histórica da saúde no Brasil, os hospices se desenvolviam-se 

de forma lenta e tímida em território brasileiro, uma vez, que a pobreza, tinha espaço visível 

na crise econômica dos anos 80. 

 

O contexto da assistência médica em nosso país é ainda caracterizado em muitos 

segmentos populares por uma cultura que cheira ao conformismo dolorista (é assim 

mesmo) da sociedade enquanto tal. Num ethos social marcado por desigualdade e 

exclusão, herança de nosso período de escravidão, o pobre tem que sofrer, e o crente 

não menos, para ganhar o céu. Este manto dolorista que acaba sacralizando a 

desigualdade sociopolitica e cultural felizmente vai desaparecendo aos poucos. 

Alguns sinais positivos já começam a surgir no contexto clinico brasileiro. Foi 

criado em 1997, no âmbito do Ministério da Saúde, um Programa Nacional de 

Educação Continuada em Dor e Cuidados Paliativos para os profissionais da Saúde. 
(PESSINI e BERTACHINI 2004 apud PAULA. B, 2011, v. 16, n 2, p. 83). 

 

Segundo Paula (2011), não existe na história relatos descritos sobre os primeiros 

hospices implantados no Brasil, ao que se sabe, de acordo com as literaturas já lançadas é que 

em 1944 no Rio de Janeiro, foi criado pelo médico Mário Kroeff no bairro da Penha, algo 

peculiar parecido com os hospices ingleses, chamado asilo da penha. Esse centro não tinha a 

finalidade de apenas depositar os doentes incuráveis, mas, sim de atender suas necessidades e 

aliviar o sofrimento. 
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No que diz respeito o asilo da penha na época foi se consolidando com o apoio do 

então presidente Getulio Vargas, mas tarde essa iniciativa se transformaria no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), conforme já foi referido anteriormente. Ao longo dos anos o 

INCA, veio ganhando espaço na saúde, hoje ele é considerado como um órgão que auxilia o 

ministérios da saúde em prevenção e controle do câncer. 

 

[...] Órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das 

ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações 

compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, 

formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de 

informação epidemiológica. (INCA). 

 

O compromisso que hoje o Instituto Nacional do Câncer assumiu, encontra-se em 

consonância com o Ministério da saúde que é ofertar um atendimento de qualidade, gratuito 

aos pacientes com câncer ou com risco de obtê-lo. Além de garantir uma equipe 

multiprofissional qualificada e atualizada, possui várias formas terapêuticas de controle e 

combate do câncer através de programas de prevenção e dispõe de mordemos equipamentos 

de diagnósticos por imagem da América Latina. 

 

O panorama instituído no Brasil após o asilo da Penha, se manteve estável até os anos 

de 1980, quando foram criados outros atendimentos como os centros ou unidades de cuidados 

paliativos, sendo a maioria deles voltados para a prestação de serviços e cuidados para o 

portador de câncer e/ou dor crônicas, esses hospices se estruturaram nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o maior deles e o 

mais bem equipado o Instituto Nacional de Câncer já mencionado anteriormente (FLORIANI 

& SCHRAMM, 2010). 

 

Em outubro de 1997 em São Paulo a psicóloga Ana Regina Cavalcanti de Melo, 

fundou a Associação Brasileiro de Cuidados Paliativos (ABCP), faziam parte desta associação 

era uma equipe de profissionais que tinham interesse na época pelo assunto, os quais fizeram 

deste interesse em comum um conselho cientifico que tinha a finalidade de expor os objetivos 

e disseminar a filosofia da ABCP, além de prestar atendimento aos pacientes sem 

possibilidades de cura, nos âmbitos hospitalares, ambulatorial ou domiciliar (ABCP, 1997, 

2001). Mais tarde em 26 de Fevereiro de 2005 foi fundado por um grupo de profissionais da 
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saúde a Academia Nacional de Cuidados paliativos no que concerne o ensino e a pesquisa 

além de divulgar a importância dos cuidados paliativos como uma especialidade médica. 

 

 

Realização desse objetivo não é tarefa fácil, devido à reduzida penetração da 

filosofia dos cuidados paliativos nos meios acadêmicos brasileiros, especialmente 

nas faculdades de medicina. Com efeito, em tais ambientes, iniciativas isoladas 

mostram as dificuldades quanto à sensibilização para a necessidade do ensino dessa 

especialidade aos graduandos de medicina, destoando do grande interesse e da 

receptividade dos alunos pelas questões acerca da terminalidade. (FLORIANI
 
& 

SCHRAMM 2010, p. 176- 177). 

 

De acordo com as afirmações dos autores citados, a dificuldade encontrada neste 

contexto de cuidado e a falta de divulgação da filosofia dos cuidados paliativos nas 

universidades dos cursos da área saúde em especial as de medicina. 

 

2.3 Fundamentos da Terapia Subcutânea/Hipodermóclise 

 

A hipodermóclise teve suas primeiras evidências no século XIX, para tratar a 

desidratação causada pela epidemia de cólera na Europa e Índia (SANTOS ,2012). Segundo 

Grencho (2008 apud Viegas, Marlene, 2011), refere que existem relatos de Starling nos anos 

de 1909, sobre forças osmóticas e hidrostáticas que teria a finalidade de causar difusão. De 

acordo com o autor, é por meio dessas forças que as soluções e medicamentos entram no 

espaço intravascular. Segundo Zironde et al (2014, p. 56), “A primeira descrição sobre o uso 

da hipodermóclise remota aos anos de 1913.” No entanto Junior et al (2000 apud Viegas, 

Marlene, 2011), relata que foi a partir de 1940, que essa conduta foi inserida por Gaisford e 

Evans para reposição de volume em paciente pediátricos.  

 

Porém em 1950 esta prática foi abolida por causar feitos adversos e pela sua incorreta 

manipulação (TAKAKI & KLEIN, 2010). É importante ressalta que nesse período a via 

endovenosa estava sendo impulsionada, levando ainda mais o declínio da hipodermóclise. 

 

Com o advento dos cuidados paliativos na década de 1960, ocasionado pelo moderno 

movimento hospices na Inglaterra, a hipodermóclise volta a ser utilizada novamente como 

uma via de administração de fármacos e fluidos eficiente apresentando inúmeros benefícios 

em paciente em cuidados paliativos (SILVIA 2008 apud VIEGAS, MARLENE, 2011). De 

acordo com Grencho (2008) vários foram os estudos acerca da hipodermóclise, favorecendo a 
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sua utilização em pacientes idosos em fim de vida (apud VIEGAS, MARLENE, 2011). Russel 

ainda relata que utilizou em 1976 a via subcutânea para administração de morfina em 

pacientes com câncer avançado, dando maior subsídios para a introdução da técnica 

novamente (D`AQUINO & SOUZA, 2012). 

 

No Brasil as questões pertinentes ao que se refere terapia subcutânea, ainda é bastante 

delicada comparada a outros países que já implantaram e utilizam dessa prática para um 

cuidado mas humanizado em fase final de vida (TAKAKI & KLEIN, 2010). 

 

Terapia Subcutânea/Hipodermóclise como uma Segunda Opção nos Cuidados Paliativos 

 

Os cuidados paliativos evoluíram significativamente, durante o longos dos anos, por 

ser uma terapia eficaz nos cuidados prestados aos pacientes em fase terminal. Não é demais 

repetir que essa evolução se deve aos modernos movimentos hospices, que contribuíram para 

a introdução de novos desafios na medicina moderna (GIRONDI & WATERKEMPER, 

2005). De acordo com Boemer (2009). “A abordagem paliativa é a única opção real para a 

maioria dos pacientes portadores de doenças crônico-degenerativa”. Segundo a autora os 

cuidados paliativos se torna a única forma de cuidar na finitude da vida, devendo aos 

profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional nesse contexto, estarem em 

harmonia interdisciplinar, trabalhando de forma articulada, para o alívio dos sinais e sintomas 

do paciente submetido a tal técnica. 

 

O paciente que se encontra em estado avançado de doenças ameaçadoras da vida e em 

fase terminal é um indivíduo longe da probabilidades de cura mesmo com os avanços na 

medicina, podendo este, está confortado ou não, o que justificará este fortalecimento ou 

enfraquecimento da saúde, é a forma de como este sofrido indivíduo, estará recebendo os 

cuidados mediante a sua condição de saúde e em termos de humanização (BOEMER, 2009). 

 

Para Junior et al (2000 apud Viegas, Marlene, 2011, p.1), “referem que a procura de 

alternativas e/ou técnicas com menos custos associados e com os mesmos benefícios que as 

atuais é imprescindível”.  Já para Pereira, Piedade e Coelho (2005 apud Viegas, Marlene, 

2011, p.1) “O uso de novas técnicas que vão ao encontro, com as reais necessidades da 

pessoa, de acordo com seus padrões e qualidade de vida, são uma prioridade face ao contexto 

que se vive na atualidade”.  
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O exposto acima, remete ao entendimento da importância da introdução de novas 

técnicas de cuidados em esferas hospitalares, ambulatoriais e domiciliares, onde o paciente e a 

família tem o papel de coadjuvantes, proporcionando controle dos sintomas, conforto e 

segurança, está é uma questão a ser considerada pela equipe interdisciplinar e instituição, 

levando em consideração os benefícios.  

 

Conforme o nosso entendimento a partir da literatura pesquisada a introdução da 

terapia hipodermóclise como alternativa secundária para tratar a sintomatologia instalada 

pelas doenças avançadas é indispensável, quando outras vias de primeira escolha, encontram-

se inacessíveis. Durante o processo final de vida o paciente necessita de cuidados especiais, 

pois este não, mas, responde as terapias e tratamentos curativos. Segundo Oliveira et al (2014) 

os pacientes em fase terminal, passam por longos períodos de padecimento, pela própria 

doença de base, ou pelo envelhecimento, realidade observada em nosso país com o aumento 

da longevidade onde este sofrimento é aumentado pelas condutas invasivas, realizadas pela 

equipe que o assisti. Vários desses procedimentos causam dores e desconfortos além de serem 

inúteis, pois o paciente neste estado não tolera tais indicações como as várias tentativas 

frustradas em conseguir um acesso venoso periférico ou central para administração de 

medicamentos, ou quando a via oral, sendo essa de primeira escolha, não se torna viável para 

a reposição de volumes durante a desidratação. 

 

Pontalti et al (2012, p. 200), refere que “Na fase em que o paciente não responde aos 

tratamentos curativos existe uma terapêutica a ser preconizada, pois o tratamento é voltado ao 

controle sintomático”. Para tal controle sintomático a autora orienta se escolher, uma via 

adequada para a aplicação de medicamentos e reposição de eletrólitos e que esta seja o 

mínimo invasiva e dolorosa.    

 

Em tal circunstancia a via oral (VO) se torna a mais indicada para administração de 

drogas, segundo alguns autores, por ser facilmente tolerada pelo paciente, baixo custo para as 

instituições de saúde, sua eficácia e comprovada, além de ser de fácil manipulação podendo a 

família e paciente realizar. Porém, existem alguns fatores que contribui para que a VO não 

seja a primeira escolha, como: os episódios de vômitos, náuseas, constipação intestinal, 

dispneias, e as dores que aumentam quando o paciente encontra-se em período de agonia. Por 

esta razão a equipe multiprofissional é levada à escolher uma via alternativa, como as 
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endovenosas (EV), intramuscular (IM), as de uso retal e por fim as transdermicas, todas são 

consideradas como vias parenterais e são em sua maioria eficazes, no que diz respeito a 

absorção e ação dos medicamentos. Contudo as vias EV e IM são consideradas invasivas 

causando agitação e dores durante a sua aplicabilidade, as de cunho retal também podem ser 

uma alternativa na administração de fármacos, porém não existe tipos variados de drogas 

nesta forma de apresentação, e por sua vez a transdermicas são de ação inicial lenta em 

comparação com as demais vias. No entanto durante uma crise é imprescindível que haja uma 

via que seja, acessível no controle dos sintomas que se apresentam de variadas formas, por 

outro lado, está via deve ser adequada para receber medicações e soluções de forma continua 

e intermitente, quando essa necessidade é observada a terapia subcutânea/hipodermóclise é 

indicada como uma segunda opção, por se tratar de uma via usada para administração de 

fluidos e drogas de forma contínua e em bôlus (VIEGAS, MARLENE, 2011). 

 

Conforme Pontalti et al (2012, p. 200) “A hipodermóclise ou terapia subcutânea, como 

é chamada, é um método seguro e simples para administração de fármacos e também para 

uma hidratação adequada”. Para Takaki & Klein (2010, p. 488) “A infusão subcutânea 

promove menos riscos de sobrecarga cardíaca e menor tempo de internação, quando 

relacionadas à desidratação e uso de analgesia.” Além de ser uma importante via para 

administração de fluidos e analgesia de forma contínua ou em bôlus a hipodermóclise ainda é 

indicada como via para o tratamento com antimicrobianos. 

 

Especificamente em relação aos antibióticos por via SC, alguns estudos, 

investigaram os parâmetros farmacocinéticos e clínicos, e convergiram para uma 

previsão de eficácia terapêutica com absorção e manutenção de níveis plasmáticos. 

Apesar da entrada na circulação sistêmica de forma mais lenta, sua disponibilidade 

final não foi afetada, com resultados satisfatórios no tratamento de algumas 

infecções. (AZEVEDO; BARBOSA; CASSIANI 2012, p 818). 

 

É importante enfatizar, que a via subcutânea não substitui a via endovenosa, quando se 

trata de desidratação severa, muito menos para corrigir desnutrição. Mas de acordo com 

Takaki & Klein (2010, p. 488) está via pode ser “Útil para pacientes que se alimentam por via 

oral, em menores quantidades e que não apresentam cateter entérico, dispensando, nesse caso, 

a venóclise.”               

 

Portanto a terapia hipodermóclise é bastante eficaz uma vez que esta é de fácil 

manipulação, quase nenhum efeito adverso, pode ser facilmente utilizado em ambiente 

domiciliar, além de ser configurado como uma técnica humanizada, garantindo maior 
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durabilidade, menos dor, baixo risco de infecção no sítio de inserção, além de diversos locais 

que podem ser utilizados para a terapia (LOPES, 2012).  Tomando como base a literatura o 

entendimento dos autores da pesquisa em questão, é que na presença de efeitos adversos, o 

paciente se mostra, com sinais flogisticos e o local fragilizado pode mostra-se sensível a 

alguns tipos de fármacos e soluções, é importante ressaltar que a via subcutânea não deve 

receber soluções ou medicações de forma rápida. 

 

Sobre a Pele e o Tecido Subcutâneo 

 

Segundo Rotta (2008) o tecido tegumentar ajuda a proteger o corpo, mantém sua 

temperatura constante e fornece informações sensitivas sobre o ambiente circundante. É um 

órgão que de todos, é o mais facilmente inspecionado ou mais exposto a infecções, doenças e 

lesões (Figura 1). Embora a pele seja vulnerável a lesões causados por traumas e outros 

meios mecânicos, químicos e biológicos, esta possui características protetoras que a defende 

de tais danos. Ainda de acordo com Rotta (2008, p. 1), “A pele ocupa lugar de destaque na 

esfera psíquica dos indivíduos, pois representa o elo indivíduo-sociedade-ambiente físico.” 

Representa, de acordo com o autor, a valorização pessoal, quando se fala em autoimagem. 

 

 

Figura 1: Anatomia da pele. (Fonte: adaptado do Google imagens)  

 

 

A pele pode ser dividida em três estruturas, a epiderme camada mais superficial, 

derme camada intermediária e a hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo ou 

adiposo (Figura 2), esta última não faz parte da pele mas tem papel principal na fixação da 

epiderme e a derme aos tecidos subjacentes. Segundo Rotta (2008), o tecido subcutâneo é o 
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“mais ativo metabolicamente” pois possui grande vascularização. No entanto, o tecido 

adiposo é variável por região topográfica e por faixa etária num mesmo indivíduo e dar-se de 

maneira diferente quanto sexo. 

 

 

 

Figura 2: Imagem mostrando o tecido subcutâneo, com presença de vasos sanguíneos. (Fonte: 

adaptado do Google imagens. 

 

A hipoderme compõem-se de dois elementos básicos, que são os lipócitos e os feixes 

conjuntivos, onde se acumulam células gordurosas, formando lóbulos e neste se alojam vasos 

e nervos (ROTTA, 2008). O tecido subcutâneo é o local, onde será inserido o cateter para dá 

início a terapia, como já visto, a camada adiposa apresenta vasos sanguíneos e sua 

vascularização é semelhante aos dos músculos, o que trais vantagens durante a absorção da 

medicação. De acordo com Oliveira (2014, p. 3) “O fato deste tecido apresentar 

vascularização (cerca de 6% do débito cardíaco) o torna favorável à administração de fluidos 

e/ou medicamentos, uma vez que esses serão absorvidos e transportados à macrocirculação 

através dos capilares sanguíneos.” 

 

 Farmacocinética no uso do Tecido Subcutâneo 

 

A farmacocinética é definida, como o caminho que o medicamento realizar dentro do 

organismo dos seres vivos, são as etapas, que a droga sofre desde sua administração até a sua 

total eliminação através da excreção, que são divididas em: administração, absorção, 

biotransformação, biodisponibilidade e excreção.            
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O tecido subcutâneo tem vascularização semelhante ao dos músculos, porém, de 

acordo com Lamattina & Golan (capitulo 3, p. 32) “A administração subcutânea (SC) de um 

fármaco no tecido adiposo pouco vascularizado resulta em início de ação mais lento do que a 

sua injeção em espaços intramusculares (IM) bem vascularizados.” Segundo os mesmos 

autores as vantagens empregadas nesta via por ser paraenteral são: rápida liberação no local 

de ação farmacológica, alta biodisponibilidade e não sujeito a metabolismo de primeira 

passagem; e as desvantagens inclui ação lenta, e a quantidade de volumes administrados são 

menores. Pontalti et al (2012) e Viegas, Marlene (2011) referem ainda que os fármacos 

administrados por essa via tem uma absorção uniforme e lenta e o período de latência é 

reduzido, em comparado com a via oral, além disso o fármaco atinge uma concentração sérica 

menor, mas com tempo de ação prolongado. No entanto Oliveira et al (2014, p.3) relatam que 

“embora a concentrações séricas sejam um pouco menores por esta via, o tempo de ação é 

relativamente maior em comparação com a via intramuscular.”            

 

 Deste modo, não ocorre a depuração (clearance) do metabolismo de primeira 

passagem ou pré sistêmica pelo fígado, o que possibilita uma concentração sérica estável do 

fármaco, evitando picos plasmáticos que poderiam provocar efeitos colaterais (ANCP, 2009). 

 

Locais de Inserção dos dispositivos para a hipodermóclise 

 

Para a administração de medicações ou soros pela via subcutânea é necessário levar 

em conta algumas recomendações que serão importantes no momento da escolha do local de 

inserção do cateter. De acordo com Neto (2008 apud Viegas, Marlene 2011), o local de 

administração dos fármacos e fluidos, devem ser preferencialmente de escolha do paciente, 

quando este tiver autonomia na decisão.  É importante salientar, que os locais a serem 

utilizados, devem ser aqueles que possuem maior tecido subcutâneo. Segundo a ementa do 

Coren (2013) a região abdominal é preferencialmente escolhida por ser uma região que 

comporta, uma quantidade excessiva de tecido adiposo. Porém, há uma controvérsia quando 

Girondi & Waterkemper (2005, p 352) referem que “os quadrantes superiores e inferiores 

abdominais devem ser evitados por desconforto do paciente e pior acesso [...]”.               

 

De acordo com nossos entendimentos mediante leitura das literaturas alguns aspectos 

importantes devem fazer parte da avaliação durante a escolha do sítio de inserção, como os 

fármacos e os soros que serão utilizados na terapia, se este paciente em questão possui uma 
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vida ativa, além do seu estado cognitivo, pois uma incorreta escolha do local, pode prejudicar 

o desenvolvimento das atividades diárias do indivíduo. É relevante mencionar que algumas 

áreas indicadas para acessar o tecido subcutâneo, devem ser evitados, por se tratar de áreas 

prejudicadas devido, efeitos de quimioterápicos, ou cicatrizes. Conforme Neto (2008 apud 

Viegas Marlene 2011) & Pontalti et al (2012), deve ser observado a integridade da pele 

quanto a presença de cicatrizes, sinais flogisticos, irritação, edemas, estomas e mastectomia. 

Os autores ainda recomendam quanto ao rodízio das punções evitando assim efeitos 

indesejáveis.                

 

 Para Pontalti et al (2012) os locais escolhidos para punção são definidos de acordo 

com cada situação. Em pacientes que fazem seus tratamentos em âmbito domiciliar ou 

ambulatorial, os locais mas indicados são: o abdome, o tórax superior, a região escapular, 

coxas e os braços. Os paciente que permanecem em cuidados paliativos e fase final de vida 

em momentos agônicos, as coxas o abdome, acima da escapula e parede anterior do tórax são 

os locais mas utilizados (Figura 3). Girondi & Waterkemper (2005, p 352) citam que “em 

nossa prática temos utilizados como rotina as regiões: inflaclavicular, quadrantes abdominais 

e vastos laterais de coxa.” O que justifica a escolha pela via é a forma de como será realizado 

essa administração se de forma continua ou intermitente além do estado geral do paciente. 

Convém lembrar que quando a punção é realizada no abdome, o espaço que deve ser colocado 

o cateter, fica entre 6 cm a 8 cm longe da cicatriz umbilical, quando a acesso é realizado nas 

laterais das coxas, deve ser de aproximadamente 4 cm acima do joelho e 4 cm abaixo do 

trocanter, nos braços bilatelmente a inserção deve ser na região do musculo deltoide e por fim 

na área escapular é indicada a punção na região posterior e supraescapular (PONTALTI et al 

2012, p. 202). 
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Figura 3: Principais locais para inserção do cateter. (Fonte: adaptado do Google imagens) 

 

Segundo Cremesp (2008, p. 264) os locais para inserção recomendados são a “face 

externa das coxas, na junção dos terços, médio e distal; a região escapular, a face anterolateral 

do abdômen e a região torácica superior, entre o 4° e 5° espaço intercostal (Figura 4)  

 

 

Figura 4: Mostrando os locais para a punção da via subcutânea. (Fonte: adaptado CREMESP, 2009, p. 264) 

 

É importante salientar que alguns autores ainda referem sobre outros sítios de 

inserção. De acordo com Takaki & Klein (2010), a região axilar pode ser usada na terapia 

subcutânea, e ressalta ainda, que é de extrema importância, que as regiões da face interna das 
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coxas, devem ser evitadas em pacientes que apresentem incontinência urinária e insuficiência 

vascular periférica. A referir ainda que as autoras Pereira, Piedade & Coelho (2005), relatam 

que a região peitoral do sexo masculino e as inframamárias do sexo feminino, podem ser 

utilizadas, ficando o cateter introduzido sobre os espaços intercostais. 

 

Tipos de Cateres Utilizados 

 

Após a escolha adequada do local da inserção que será utilizado para administração 

dos fluidos e fármacos, o segundo passo é escolher o dispositivo correto para punção. 

Conforme alguns autores descrevem o dispositivo de escolha são os do tipo butterfly 

(escalpes) agulhados por serem de baixo custo para as instituições de saúde (Figura 5). Porém 

há controvérsias dos autores quanto ao Gauge adequado. Segundo Takaki & Klein (2010) e a 

ementa do Corem (2013), os calibres a serem utilizados variam entre, G 23- G 25- e G 27. 

Para Girondi, Waterkemper (2005) & Ancp (2009) os dispositivos tipo borboleta devem ser 

de Gauge G 25 ou G 27 respectivamente e estes são comumente utilizados em crianças e 

indivíduos caquéticos. Porém de acordo com D`Aquino & Souza (2012), os dispositivos 

subcutâneos são: G 19- G 23- G25- e G27. E por fim a Cremesp (2009, p. 262) referem que os 

calibres devem estar entre G 21 a G 25.  

 

 

 

Figura 5: Dispositivo tipo "butterfly" ou "borboleta", agulhados, mais utilizado para infusões pela via 

subcutânea e deverão permanecer por menor tempo. (Fonte: adaptado do Google imagem) 

 

Esses dispositivos agulhados do tipo butterfly permanecem por até 5 dias, devendo ser 

trocados ao qualquer sinais flogisticos, irritabilidades, extravasamentos, edemas ou 

aparecimento de outros tipos de efeitos adversos na pele. Para Oliveira et al (2014, p. 4) “O 

sítio de inserção do cateter pode ser o mesmo por até sete dias e na vigência de sinais 
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flogisticos o cateter deve ser retirado e o sítio estará contraindicado para novas punções por, 

no mínimo dez dias.”              

 

Vale ressaltar, que estes cateteres são indicados quando utilizados em ambiente 

hospitalar ou no Home Care, quando a presença de um profissional de enfermagem 

permanece durante 24 horas (CREMESP, 2009, p. 263). Outros dispositivos podem ser 

indicados para punção no subcutâneo como os do tipo não agulhados de cânula de teflon 

(jelco), que possui um silicone externo, fino e flexível (Figura 5).             

 

Segundo Girondi & Waterkemper (2005, p 352) “a duração de um sítio subcutâneo 

com agulha de teflon, (onze dias) é maior do que com butterfly (cinco dias).” Os autores ainda 

reforçam que puncionado o local para a hipodermóclise e terapia subcutânea, esse tempo pode 

variar de onze a vinte e sete dias. Segundo a Cremesp (2009, p. 263) " Os calibres de escolha 

estão entre os números 18G e 24G” conforme o mesmo autor, esses dispositivos são indicados 

para tratamentos longos, e podem ser utilizados em ambiente domiciliar e em esfera 

ambulatorial, porém o custo pela aquisição desse tipo de cateter é maior em comparação ao 

escalpe, sua punção é mais dolorosa, segundo relatos dos familiares e paciente, contudo este 

aparelho trais maior conforto e comodidade após sua inserção.  

 

 

 

Figura 6: Dispositivo de Teflon, não agulhados, utilizados para um maior tempo de permanência. 

(Fonte: adaptado do Google imagens) 

 

Técnica de Punção 

 

Para uma boa absorção dos fármacos e soros que serão infundidos pela via subcutânea 

de forma continua e intermitente, é necessário realizar a técnica correta de punção do local de 



34 
      

inserção e ângulo adequado. Dependendo da escolha do cateter se agulhado ou não o ângulo 

será mesmo, o que justificará um ângulo menor ou maior que o preconizado pelas literaturas é 

a espessura do tecido subcutâneo e o estado físico e emocional do paciente. Segundo Cremesp 

(2009) & Oliveira et al (2014) a inclinação dos cateteres varia de 30 a 45º, podendo estes 

serem num ângulo menor de 30 a 35 º, caso este paciente seja caquético.

 

Os materiais à serem utilizados inclui:  

 Bandeja; 

 Seringa de 3 Ml; 

 Agulha 13 x 4,5 para aplicação de 

forma intermitente, escalpe ou 

dispositivos de teflon (o calibre fica a 

escolha, do profissional que irá 

realizar  

 

 

a técnica), para administrações 

continuas; 

 Luvas de procedimentos; 

 

 

 Algodão em bebido com álcool a 70%; 

 Medicação prescrita; 

 Equipamentos para infusões de fluidos 

contínuos ou equipo com dosador 

(ml/hora); 

 Saco para lixo; 

 Etiqueta para identificação, do tipo 

micropore ou filme transparente. 

(GIRONDI & WATERKEMPER 

2005, p 352 & VOLPATO et. al 2014, 

p. 408).

 

O material reunido e em ordem o 

profissional deve realizar a punção da 

seguinte maneira:  

 Ler atentamente a prescrição médica; 

 Confeccionar uma etiqueta de 

identificação contendo nome do 

paciente, número do leito em que o 

mesmo se encontra, data da punção, 

calibre do dispositivo e o nome do 

Profissional responsável pelo 

procedimento; 

  Higienizar as mãos; 

 Conferir os 9 certos (paciente certo, 

medicação certa, dose certa, via certa, 

hora certa, tempo certo, validade certa, 

abordagem certa e registro certo); 

 Realizar a limpeza da ampola ou 

frasco com álcool a 70%; 

 Orientar o familiar e o paciente sobre 

o procedimento que será realizado; 

 Expor a área de escolha para punção; 

 Realizar a antissepsia do local; 

 Preencher todo a extensão do cateter 

com 0,5 ml da medicação ou soluções 

salina e eliminar o ar residual. 

 Realizar uma prega cutânea 

distendendo a pele do local de 

aplicação com os dedos polegar e 

indicador da mão não dominante; 
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 Introduzir o dispositivo em um ângulo 

e 30 a 45 º com bisel voltado para face 

do profissional; 

 Aspirar a seringa de forma lenta e 

cuidadosa para verificar se não foi 

puncionado nenhum vaso sanguíneo; 

 Caso não reflua sangue, fixar o cateter 

à pele com micropore ou filme 

transparente; 

 Realizar a medicação lentamente se 

for em bôlus, se for continua ajusta o 

fluxo da bomba de infusão. 

(GIRONDI & WATERKEMPER 

2005, p 352 & VOLPATO et. al 2014, 

p. 409). 

 

As autoras Takaki & Klein (2010) referem que antes da fixação do cateter à pele, seria 

ideal realizar uma rotação de 180º com o dispositivo, deixando o bisel investido para baixo. 

Segundo as autoras essa estratégia evitaria o perigo do bisel ser obstruído pelo tecido adiposo 

no momento da realização dos curativos.   

 

Fármacos e soluções que são administrados na terapia subcutânea/hipodermóclise. 

 

Durante a administração dos fármacos pela via subcutânea, devem ser observados 

alguns fatores importantes da medicação. Esta deve ter baixa viscosidade, não devem ser 

irritativos ou citotóxicos, ter uma boa influência sobre o tecido subcutâneo durante a absorção 

e difusão, estes devem ser lipossolúveis, a concentração do fármaco deve ser adequada, o 

volume terá que ser correspondente à espessura do tecido adiposo. É importante ressaltar que 

é contraindicado a administração de três fármacos no mesmo local de inserção, devido a 

interação medicamentosa onde um fármaco pode influenciar na ação e eficácia do outro, no 

entanto quando é necessário a introdução de três fármacos pela via subcutânea o ideal seria 

um novo acesso (NETO, 2008, apud, VIEGAS, MARLENE 2011). Reforçando essa ideia 

Pontalti et al (2012), referem que os fármacos devem ser “Hidrossolúveis, bem toleráveis no 

tecido conjuntivo e adiposo, apresentando menor risco de efeito acumulativo.”        

 

As infusões contínuas podem ser realizadas através da gravidade usando equipos com 

dosador (ml/hora), sem a necessidade da bomba de infusão, mas está se faz necessário pois 

evita que a concentração plasmática caia o que conduziria o aparecimento dos efeitos 

adversos (BARBOSA & NETO, 2006, SILVA, 2011 apud VIEGAS, MARLENE, 2011).    

 

Os principais fármacos utilizados pela via subcutânea segundo Cremesp (2009) são: 
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 Analgésicos opiáceos: Morfina, Metadona e Hidromorfina; 

 Antieméticos: Haloperidol e Metoclopramida;   

 Análogos da somatostatina: Octreotídeo; 

 Sedativos: Midazolam; 

 Anti-histamínicos: Prometazina, Hidroxizina; 

 Anticolinérgicos Atropina, Escopolamina; 

 Corticosteróides: Dexametasona; 

 Bloqueadoras H²: Ranitidina, Famotidina; 

 AINH:  Ketorolac; 

 Antibióticos: Ampicilina, Cefepime, Ceftazidima, Cefotaxima, Ceftriaxone e 

Tobramicina. 

 

Alguns autores ainda relatam o uso de outros tipos de fármacos, estes usados em 

infusão continua. De acordo com Girondi & Waterkemper (2005) em um estudo sobre a 

prática da infusão continua em hospices dos Estados Unidos os medicamentos mais utilizados 

são:  

 

 Meperidina; 

 Heparina; 

 Lorezepam; 

  Hialuronidase; 

  Fentanil; 

  Calcitonina; 

 Oximorfona; 

 Inaspsina; 

 Proclorperazina; 

 

 Metotrimeprazina; 

  Difenidramina; 

  Prometazina; 

  Famotina; 

 Clorpromazina; 

  Fenitoína; 

  Ketamine e 

  Ondansetron.

 

 

Já Ancp (2009), ressalta existir medicações que são contra indicadas para 

administração na via subcutânea, esses fármacos apresentam algumas particularidades como: 

baixa solubilidade em água e são fármacos que apresentam características oleosas, estes não 

apresentam um perfil adequado para via SC, pelo fato de serem prejudiciais ao tecido 

conjuntivo, mostrando assim sua inviabilidade. Deste modo os fármacos contra indicados são: 
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 Diclofenaco; 

 Diazepam e  

 Fenitoína. 

 

Vale lembrar que para cada medicação é necessário um sítio diferente e o novo local 

deve estar a uma distância de 5cm da punção anterior. Porém, em alguns casos não há essa 

possibilidade, no entanto existem alguns fármacos que podem ser administrados pela mesma 

punção, de acordo com suas compatibilidades.                 

 

As soluções indicadas para via subcutânea de acordo com a literatura, devem ser as do 

tipo isotônicas, que possuem a mesma pressão osmótica do organismo. Os soros glico-

fisiológicos, que apresentam sódio 0,9% e glicose de 5 e até 10% são utilizados, além de ser 

uma solução que repõe eletrólitos, ainda dispõem de uma quantidade energética satisfatória 

(CREMESP, 2009). O mesmo autor relata ainda que para uma administração de soluções que 

contenha cloreto de potássio, este deverá ser incluído em uma diluição máxima de 40mEq\L. 

“Este eletrólito pode aumentar a intensidade de efeitos locais, sobretudo da dor e do eritema” 

(FARRAND,1996 apud CREMESP, 2009).                

 

O volume de soluções não deve nunca ultrapassar os 3.000 ml em 24 horas, em 

pacientes com menos tecido adiposo o volume não deve ser maior que 2.000 ml, para ambos 

os casos é imprescindível dois sítios, ou seja, metade do volume total para cada punção 

(ANCP, 2009). Os fármacos compatíveis com a via SC podem ser diluídos nessas soluções, e 

é importante lembrar que é estritamente contraindicados soros hipotônicos (VIEGAS, 

MARLENE, 2011).    

 

De acordo com Takaki & Klein (2010), a hipodermóclise pode ser do tipo 

intermitente, onde 500ml de soro correria em 20 minutos a absorção se daria de forma lenta, o 

que evitaria o risco de sobrecarga de volume intravascular. Cremesp (2009), reforça ainda que 

a hipodermóclise de forma intermitente é adequada para uma boa mobilidade do paciente, 

além de ser usado em pacientes inquietos e agitados. Esta técnica pode ser repetida até três 

vezes em 24 horas. O autor relata também que essa modalidade é recomendada durante a 

noite segundo ele essa hidratação “noturna propicia ao idoso e à sua família mais 

independência e segurança em suas atividades de vida diária.” Segundo Worobec et al (1997 
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apud Cremesp, 2009), a velocidade indicada para administração de fluidos, pode variar entre 

1 a 8 ml\minuto, de acordo com as propriedades das soluções e a tolerância do paciente, deste 

modo na primeira hora de infusão o ideal seria, um débito inferior podendo ser entre 0,5 ml e 

2 ml\minuto.  

 

Indicações e Vantagens do uso da Hipodermóclise 

  

As indicações para o uso da terapia subcutânea\hipodermóclise depende do estado 

geral do paciente. Essa técnica é indicada quando o doente encontra-se impossibilitados de 

realizar medicação sintomática ou hidratação por outras vias. Nesse caso quando a via oral ou 

endovenosas estão inacessíveis, esta prática é bastante eficaz no tratamento de alguns sinais e 

sintomas. De acordo com Cremesp (2009), essa via é preferencialmente a primeira escolha 

quando outras vias estão inutilizáveis, na conservação da hidratação, controle da desidratação 

moderada, seu uso se faz necessário em obstruções intestinais, em pacientes agitados após o 

acidente vascular encefálico, durante a reposição de eletrólitos de forma continua, para 

administração de antibióticos e fármacos aceitáveis para esta via. Para Caballero (2006 apud 

Viegas, Marlene, 2011), está via ainda é indicada quando o paciente apresenta disfagia, 

náuseas e vômitos intermitentes, para sedação terminal durante a severidade das doenças 

crônicas, na incapacidade da VO em tolerar administração de medicamentos opióides, na 

prostração extrema e agonia. Takaki e Klein (2010, p. 488), corroboram ainda que está via 

estar indicada em “Pacientes com veias colapsadas, finas e frágeis que se rompem 

facilmente.”          

 

As vantagens incluem, assim uma via segura que apresenta pouquíssimo 

agravamento de manuseio fácil podendo ser manipulada pela equipe técnica, familiar e 

paciente, assim como menor risco de complicações locais além de ser pouco doloroso 

é de baixo custo, as complicações sistêmicas são mínimas e o período de internação 

hospitalar poderá torna-se menor (ANCP 2009).  

 

A via subcutânea como alternativa para a administração de fluidos apresenta 

diversas vantagens, entre elas a comodidade para o paciente/família, simples punção 

e fácil administração, redução de custo e do tempo de internação, pouco 

desconfortável, baixa incidência de infecção, boa tolerância por pacientes agitados, 

diminuição dos efeitos sistêmicos adversos, redução da sobrecarga cardíaca e pode 

ser mantida por vários dias. (JUSTINO, EVELINE, T. et al, 2013 p. 85.) 
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Caballeiro (2006 apud Viegas, Marlene 2011) refere ainda que está via possibilita 

maior autonomia do paciente, menor trauma, menos invasiva que as demais vias, técnica de 

punção simples, e o risco de infecções é bem menor comparada com a via endovenosa. 

 

Contraindicações e Desvantagens no uso da Hipodermóclise 

 

As desvantagens são mínimas, mas existem. A terapia não é eficaz em reposição de 

grandes volumes em menor tempo, além de ser limitada a velocidade a ser infundida, a 

absorção é rápida comparada a VO, porém se torna lenta quando relacionada com a via EV e 

IM (ANCP, 2009). Ressaltando ainda que encontramos como desvantagens as limitações de 

quantidade de fármacos acessíveis a essa via. 

 

De acordo com Ancp (2009), é contraindicado o uso da via subcutânea, em caso de 

edemas próximos aos locais de inserção, anasarca, distúrbios de coagulação e em níveis 

emergenciais. É importante lembrar que não é aconselhável o uso dessa técnica em casos de 

falências cardíacas, assim como em desidratação severa. Caballeiro (2006 apud Viegas, 

Marlene, 2011), refere que é contraindicado em casos de vasoconstrição acentuada, doentes 

em programas de hemodiálise, punção próximos a cicatrizes ou já irradiadas.          

 

2.4 O papel do cuidador e sua participação no uso da hipodermóclise  

 

O amparo ao familiar dos pacientes em cuidado paliativos sem probabilidade de cura é 

de extrema importância, pois as patologias avançadas não afetam apenas o organismo do 

indivíduo, afetam ainda aspectos psicológicos, espirituais, físicos, sociais, econômicos e 

culturais, e a própria familia. Sendo assim é importante a orientação do familiar para a 

obtenção de um melhor cuidado do paciente em fase final de vida. A relação dos profissionais 

enfermeiros com a família se faz necessário pois o processo de orientação sobre os cuidados a 

serem observados relativos ao local da aplicação da técnica contribui significativamente para 

uma participação ativa do familiar cuidador (GIRONDI & WETERKEMPER, 2005).                     

 

De acordo com a Ancp (2009, p. 283) “Em Cuidados Paliativos pressupoe-se que no 

final da vida equipe e familia ja tenham estabelecido um vínculo adequado e que os dois lados 

ja tenham ciência das possibilidades e dos proprios limites.” Segundo o mesmo autor, esse 
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vínculo infelizmente nem sempre é possível, pois demanda um longo prazo para que a 

família, paciente e profissional estabeleçam uma confiança mútua para ambas as partes.                 

 

Quando a relação de confiança é de fato estabelecida e colocada em prática entre os 

participantes do cuidado em especial a família, estes se tornam ativamente líderes dos 

cuidados informais prestados aos paciente em fase terminal da vida em ambiente domiciliar.  

Para Silva & Hortale (2006), a maioria dos paciente em cuidado paliativos no último ano de 

vida recebem cuidados em casa, e esse responsabilidade recai sobre os indivíduos que fazem 

parte do contexto familiar como, esposa e filhos, estendendo-se as vezes aos vizinhos e 

amigos mais próximos. De acordo com Caudas (2003 apud Silva & Hortale 2006, p. 2063), 

“A tarefa de cuidar está sob a responsabilidade quase exclusiva da família, uma vez que a 

organização comunitária também se mostra bastante deficiente.”               

 

 Ainda sobre esta questão quando o paciente recebe alta hospitalar, os cuidados 

prestados ao paciente serão realizados pelos cuidadores informais, podendo ser um familiar ou 

alguém preparado para tal. De acordo com Duarte et al (2013, p. 82), “A família quando se 

torna cuidadora, contribui com a permanência da assistência necessária ao paciente formando 

um elo com a equipe.” Para Araújo et al (2009, apud Duarte et al. 2013, p. 82) “apesar dos 

cuidadores serem percebidos como benéficos ao tratamento, o foco da atenção profissional 

ainda é o indivíduo doente, como se os cuidadores soubessem cuidar do paciente 

„naturalmente‟, sem necessitar de auxílio e apoio.”         

 

 Neste sentido os desafios a serem enfrentados pelos familiares e/ou cuidadores 

privados, serão inúmeros, pois os mesmos não possuem treinamento adequado para tal 

assistência. Silva & Hortale (2006), referem que a maior parte dos cuidadores informais não 

possuem técnicas para desenvolver tarefas de enfermagem, porém são beneficiados com dicas 

básicas e pertinentes, quanto a administração de fármacos, mudanças de decúbitos e outros. 

Partindo desse ponto de vista o cuidador familiar ou privado necessitam ter o mínimo de 

conhecimento quanto a administração de medicamentos e suas vias corretas para que não haja 

erros levando a efeitos indesejáveis. O conhecimento da família acerca da hipodermóclise 

quanto técnica para administração de fármacos e hidratação se faz necessário, uma vez, que a 

incorreta manipulação e manutenção do local de inserção assim como a forma de aplicação 

dos fluidos e medicações podem levar a inutilização da via subcutânea. Segundo Veras (2014, 

p. 2890), a hipodermóclise é “Pouco conhecida pelos pacientes e familiares, por isso, para que 
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haja sucesso e efetividade desta técnica, é importante que a equipe de saúde deve realizar um 

processo de educação e avaliação junto ao paciente e família.”             

 

 Para tal procedimento que demanda conhecimento amplo na sua utilização, o 

cuidador familiar ou outro precisam seguir alguns orientações. Segundo Gomes (2014), o 

cuidado deve observar sinais de infecção realizando diariamente a inspeção e palpação do 

local de punção para verificar possíveis alterações, assim como observar sinais flogisticos e a 

qualquer sinal sugestivo não administra fármacos. Os familiares de um modo geral devem 

atentar para as medicações utilizadas por esta via, além de realizar orientações ao paciente 

sobre o procedimento e as técnicas que serão realizadas na infusão dos fármacos e soluções, 

deve se ter cuidado durante a lavagem das mãos, sendo necessária realiza-la antes e após o 

manuseio da punção para prevenir infecções, e por último proceder de formas assépticas a 

realização dos curativo. A autora ainda refere que essas orientações serão dadas aos 

cuidadores durante a alta hospitalar, e reforça que os curativos serão trocados pelos 

enfermeiros a cada 7 dias. 

 

2.5 A Enfermagem em cuidados paliativos e seu papel na terapia 

subcutânea\hipodermóclise 

 

 O enfermeiro possui entre outras atribuições o de cuidador. Esta talvez seja a mais 

importante função do enfermeiro, por ser a que mais o aproxima do paciente. Muitas são as 

definições sobre a enfermagem, e quase todas elas referem-se ao cuidado como base para uma 

prática profissional, que lidam com pacientes impossibilitados e que apresentam algum tipo 

de patologia que ameaça a vida. Nesse sentido o profissional de enfermagem atua sobre tudo, 

principalmente na identificação das necessidades do paciente, agindo de forma humanizada e 

holística, para dar maior conforto e qualidade de vida aos mesmos.           

 

A enfermagem em cuidado paliativos, é uma categoria que expressa maior 

conhecimento ao estado do doente e sua família, pois é este profissional que permanece o 

maior tempo possível junto ao paciente. O cuidar da enfermagem na finitude da vida, não se 

resume apenas em amenizar o sofrimento. De acordo com Pimenta (2010), a enfermagem 

deve agir adequadamente na melhora do conforto perante a circunstância de morte, segundo a 

mesma autora a enfermagem deve sobretudo “promover o crescimento pessoal do doente, 

família e de si mesmo”. Frente aos cuidados paliativos, a enfermagem realiza suas funções de 

forma prática, em consonância com os demais membros da equipe, onde cada um exercer o 
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seu papel no tratamento terapêutico. Segundo a Ancp (2009), as práticas exercida pela equipe 

trata-se de uma “abordagem de enfermagem generalizada numa pratica médica clinicamente 

especializada.” Nesta abordagem de trabalho o enfermeiro realiza suas funções junto ao 

paciente e família no controle dos sinais e sintomas. 

 

Oferecer Cuidados Paliativos em enfermagem é vivenciar e compartilhar momentos 

de amor e compaixão, aprendendo com os pacientes que é possível morrer com 

dignidade e graça; é proporcionar a certeza de não estarem sozinhos no momento da 

morte; é oferecer cuidado holístico, atenção humanística, associados ao agressivo 

controle de dor e de outros sintomas; é ensinar ao doente que uma morte tranquila e 

digna é seu direito; é contribuir para que a sociedade perceba que é possível 

desassociar a morte e o morrer do medo e da dor (CREMESP 2009, p. 61).  

 

 

Prestar uma assistência qualificada, adequada e humanizada a paciente na finitude da 

vida é função de todos os profissionais que fazem parte da equipe.  No entanto, o enfermeiro é 

aquele que demanda conhecimentos técnicos essenciais para uma boa avaliação dos sinais e 

sintomas e não apenas a dor. Este profissional pode intervir antes que haja complicações 

indesejáveis, tem conhecimento sobre o cuidado no manejo de feridas, além de saber lidar 

com as limitações do paciente na evolução da doença (CREMESP, 2009).           

 

De acordo com Pimenta (2010) o papel do enfermeiro em cuidados paliativos é: 

educar, cuidar, promover, advogar e coordenar. E segunda a mesma autora o enfermeiro deve 

ter “atributos para exercer tais papéis são ter „expertise’ clinicar, manter o foco no doente e 

família, ter atos deliberados, de cooperação, manter a honestidade na comunicação e estar 

presente, disponível e atento”. Este profissional deve, além de tudo orientar a família para o 

processo de morte visando o controle emocional, cuidar não apenas do paciente mais 

direcionar os cuidados aos familiares dando-lhes apoio emocional, promover o conforto do 

paciente o que aumentará a qualidade de vida mediante sua condição geral e por fim coordena 

a equipe para que estes possam contribuir voluntariamente e com entusiasmos para alcançar 

os objetivos dos cuidados paliativos.                 

 

A terapia subcutânea/hipodermóclise é essencial no alívios dos sintomas e nessa 

abordagem o enfermeiro deve ter conhecimentos técnicos\científicos durante a aplicabilidade 

desta técnica, cabe à ele a responsabilidade de direcionar a equipe para um cuidado eficaz no 

que concerne com os preceitos relativos a hipodermóclise.               

 

De acordo com Takaki &Klein (2010, p. 488), “É imprescindível que o enfermeiro 

tenha as informações específicas relativas a esse método. Ele necessita também ter 
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conhecimento nas áreas de farmacologia, anatomia e fisiologia.” É importante ressaltar que 

para além dessa técnica de cuidado e terapêutica o enfermeiro precisa ter um olhar dinâmico, 

holístico e humanizado, pois estes são subsídios válidos durante a abordagem 

paciente\família.        

 

Segundo o conselho regional de enfermagem de São Paulo, referente ao parecer 

031/2014 diz que: 

 

 “O enfermeiro treinado, habilitado e capacitado, têm sua autonomia garantida para 

indicar a realização da hipodermóclise, por meio da lei do exercício da profissão de 

enfermagem, Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1987, regulamentada pelo decreto nº 

94.406 de 08 de junho de 1987.”               

 

 

O enfermeiro assim como os membros da equipe a qual gerencia, devem conhecer a 

técnica de hipodermóclise e estes devem ser familiarizados com outras áreas de 

conhecimentos como microbiologia e bioquímica pois estas são bases para uma boa e 

adequada realização do procedimento. A equipe que trabalha em uma unidade de tratamento 

paliativo e necessita utilizar essa técnica tem a obrigação de conhecer, os meios pelos quais 

essa medicação ira ser absorvida, ativada no organismo quanto aos efeitos adversos, pois ao 

que se sabe segundo as literaturas um erro pode levar a grandes agravos aos enfermos. 

Segundo Takaki & Klein (2010, p. 489) “É preciso considerar que a administração de 

medicamentos é uma das funções assistenciais exercida, na maioria das vezes, pela equipe de 

enfermagem, decorrendo da implementação da terapêutica médica.” Ainda de acordo as 

autoras ao que concerne ao enfermeiro suas funções são, “avaliar o paciente antes da 

aplicação, escolhendo o local adequado para a punção, em regiões com integridade cutânea 

mantida.”        

 

Portanto é imprescindível que o enfermeiro assim como toda a equipe de enfermagem, 

estejam capacitadas para a utilização desta técnica, pois ao menor erro poderia levar a efeitos 

desastrosos aos doentes. É imprescindível que toda equipe envolvida na aplicação dessa 

técnica avalie diariamente o local da inserção para verificar possíveis alterações cutâneas, 

caso ocorra um novo acesso poderá ser indicado.    
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3. TRAJETÓRIA MÉTODOLOGICA 

 

   3.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva de campo numa 

abordagem qualitativa, tais opções se deram em decorrência ao que segue.         

 

A abordagem exploratório descritivo foi escolhida como método de estudo para 

alcançar informações sobre o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a terapia 

subcutânea/hipodermóclise, que desenvolve suas funções em um setor, cuja o pacientes está 

sob os cuidados paliativo. Haja vista, que esta pesquisa poderá servir de base para novos 

estudos relacionados a temática, uma vez, que o método e a abordagem de pesquisa escolhido 

segundo Trivinõs (1987, p. 109), permite o levantamento de eventuais problemas, levando 

outros autores à probabilidade de novos estudos acerca da temática analisada.        

 

 Para Trivinõs (1987, p. 109) “os estudo exploratórios permitem ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de determinado problema.” De acordo com o mesmo 

autor, o pesquisador parti de uma eventualidade para introduzir seus estudos nas fronteiras de 

uma prática especifica, o que permite o levantamento de eventuais problemas, levando outros 

autores a probabilidade de novos estudos acerca da temática analisada. Ainda sobre o estudo 

descritivo Trivinõs (1987, p. 111), define que é “fornecer o conhecimento aprofundado de 

uma realidade delimitada que os resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses 

para o encaminhamento de outras pesquisas.” É permitir ao investigador o conhecimento 

sobre os fatos e os fenômenos de determinada realidade, obrigando o pesquisador a conhecer 

uma quantidade de informações sobre o que se deseja pesquisar.          
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Quanto ao fato da pesquisa ser de campo para Fonseca (2002 apud Gerhardt & 

Silveira, 2009, P. 37) “pesquisa de campo se caracteriza-se pelas investigações em 

que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realizada coleta de dados 

junto a pessoa [...].”           

 

 Com relação a opção pela pesquisa numa abordagem qualitativa está se preocupa 

mais com o processo do que com o produto. Segundo Campos (2000), O investigador terá seu 

interesse maior sobre o problema que o preocupa e verificar como este se exibe nas interações 

cotidianas. A abordagem qualitativa de uma forma geral se preocupa com o universo do 

significado. “Significa que o pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente natural, 

tentando dar sentido ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que as pessoas lhe 

atribuem.” (DENZIN & LINCOLN, 1994, p.2 apud CAMPOS 2000). 

 

3.2 Local e Período da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Clínica em cuidados paliativos e oncológicos (CCPO) de 

um Hospital de referência situado no distrito administrativo de Dabel do município de Belém-

PA. A pesquisa ocorreu no período de janeiro a novembro de 2015.  

 

3.3 População e Sujeitos da Pesquisa 

 

A população foi composta por enfermeiros que desenvolvem suas atividades na 

instituição já referida. Os sujeitos da pesquisa são enfermeiros da instituição de referência 

contexto da pesquisa que atendem pacientes em cuidados paliativos. 

 

3.4 Critérios de Inclusão 

 

Participaram da pesquisa os enfermeiro que atenderam os seguintes critérios de 

inclusão: Trabalharem na unidade que presta cuidados paliativos por um período igual ou 

superior a 6 meses, aceitarem participar do estudo devendo estes assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) o qual informa e esclarece aos sujeitos sobre sua 

participação no projeto de pesquisa, deverá preencher o questionário devolvendo o mesmo 

para os pesquisadores logo em seguida. Neste estudo foram incluídos, não apenas enfermeiros 

efetivos da instituição, mais residentes por conta da formação que ocorre exatamente no 

contexto da pesquisa e desenvolver as mesmas funções que os profissionais efetivos. 
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3.5 Critérios de Exclusão 

 

Serão utilizados como critérios de exclusão o profissional enfermeiro que não atendem 

aos requisitos básicos dos critérios de inclusão, e/ou não se encontrarem presente por ocasião 

do levantamento dos dados. 

 

3.6 Instrumento e mecanismo de coleta de dados 

 

Por ocasião da coleta de dados será utilizado um questionário com o objetivo de 

recolher informações de um grupo representativo da população foco da pesquisa, com intuito 

de conhecer a existência ou não de lacunas sobre o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem acerca da hipodermóclise. O importante em usar o questionário como 

instrumento de pesquisa, está na facilidade com que se interroga um elevado número de 

pessoas, num espaço de tempo relativamente curto (FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO, 2005).             

 

Deste modo os dados foram levantados através de um questionário misto (Apêndice 

A), este foi composto por perguntas do tipo aberto e fechada contendo um roteiro pertinente à 

pesquisa, onde haverá também o levantamento da identificação pessoal e profissional dos 

sujeitos. Foram levantados dois tipos de dados o primeiro será a identificação pessoal do 

sujeito quanto ao nome, profissão o período de tempo em que ele trabalha na instituição o 

tempo de formação e se possui algum tipo de especialização. É importante ressaltar que os 

nomes dos participantes não serão usados na pesquisa, cabendo aos pesquisadores a escolha 

de um codinome para identificá-los. O segundo serão levantados dados específicos da 

pesquisa propriamente dita.               

 

Antes da coleta de dados foi solicitado à chefia de enfermagem a autorização para um 

primeiro contato antecipadamente com os prováveis sujeitos da pesquisa, onde neste encontro 

foi marcado o dia, hora e o local para o levantamento dos dados ocasião a qual serviu de 

oportunidade para que haja uma interação entre pesquisador e prováveis pesquisados 

proporcionando uma maior abertura de ambas as partes, com vista à criar um elo de confiança 

e segurança. Nessa oportunidade o projeto foi apresentado para os participantes do estudo 

com o intuito de explicar a finalidade, objetivos e a relevância do estudo em questão, e tentar 

sensibiliza-los em participar da pesquisa devido à importância desta no meio profissional e 
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cientifico, vale ressalta que é de extrema importância a participação consciente e voluntária de 

cada profissional.  

 

3.7 Tratamento dos Dados 

 

Após recolha dos questionários foi realizado o tratamento dos dados para posterior 

análise e discussão, cujo os resultados foram apresentados em quadros e descritivamente. Os 

discursos levantados foram separados e analisados de acordo com a similaridade das respostas 

dadas, destacando-se para apresentação o (s) discurso (s) que melhor represente o pensamento 

da maioria dos sujeitos.  

3.8 Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

 

Para a busca do sucesso e veracidade da pesquisa, foram observados as exigências 

sobre os preceitos estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196, 

de 10/10/1986, que dispõe sobre os aspectos éticos e legais da pesquisa com seres humanos. 

Além disso, seguindo as determinações do contexto da pesquisa, bem como a regulamentação 

especifica da instituição. O projeto foi enviado para plataforma Brasil, devendo aos 

pesquisadores acompanhar a tramitação do projeto de pesquisa que ocorre de forma online, 

aguardando o número de protocolo para posterior levantamentos dos dados.       

 

De acordo com Takaki & Klein (2010) é de extrema importância a autonomia dos 

participantes do estudo, e deve ser respeitadas a livre decisão em participar da pesquisa deste 

modo as orientações e as explanações sobre os objetivos do estudo e dos principais aspectos 

éticos da investigação, todos os agentes da pesquisa que aceitaram participar assinaram o 

TCLE que regi a resolução Nº196/96 versão 2012 “ que assegura direitos e deveres aos 

sujeitos da pesquisa, a comunidade cientifica e ao estado.” (TAKIKA E KLEIN, 2010, p. 

491). Segundo esta resolução o TCLE é um. 

 

“Documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do 

participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as 

informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para 

o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar” 

 

3.9 Riscos e Benefícios  
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Os sujeitos da pesquisa receberam uma adequada e acurada descrição e informações 

quanto a possíveis riscos e benefícios.        

 

Os riscos inerentes à essa pesquisa foram considerados ínfimos, pois não foi realizado 

de forma alguma intervenções que possa adulterar propositalmente as variáveis como o 

psicológico, fisiológico, social, físico, moral, cultural, espiritual e intelectual dos sujeitos da 

pesquisa, haja vista, que a coleta de dados será realizado através de questionário pré-

estabelecido pelos pesquisadores e os resultados, serão de inteira responsabilidade dos 

mesmos, inclusive o sigilo total das informações pessoais e funcionais e cada indivíduo, assim 

como institucional.         

 

Os benefícios foram favoráveis em vários aspectos, uma vez na área da pesquisa 

cientifica, servirá de base para novos estudos, será enriquecedor tanto para os participantes 

quanto para pesquisadores, uma vez, que haverá construção do conhecimento acerca da 

hipodermóclise, será oportunizado subsídios para o fortalecimento da prática em questão 

dentro das instituições de ensino superior em âmbito acadêmico.    
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo trata-se da análise dos dados e discussão dos resultados da 

presente pesquisa com vistas a atender o suscitado pelo objeto de estudo, responder as 

questões norteadoras e alcançar os objetivos propostos. Na primeira parte, encontram-se as 

características pessoais e profissionais dos participantes (quadro 1), e na segunda parte os 

resultados referentes ao tema em questão os quais foram discutidos e sustentados a luz da 

literatura pertinente. É importante reafirmar que os discursos apresentados foram selecionados 

levando em consideração suas similaridades, recaindo a escolha sobre aqueles de maior 

representatividade do pensamento dos respondentes. Vale a pena mencionar que no sentido de 

imprimir o máximo possível de consistência e veracidade ao estudo aqui construído, buscou-

se levantar evidências pertinentes a temática a partir de produções científicas de revisão 

integrativa da literatura e deste modo a ancoragem dos resultados foi ao encontro dessa 

perspectiva.  No sentido de preservar a identidade dos sujeitos deste estudo os mesmos foram 

identificados por nomes de frutas regionais do Estado do PARÁ como: Castanha, Manga, 

Açaí, Cupuaçu, Cacau e Jambo. Na sequência, será apresentado um quadro com vistas a 

possibilitar uma melhor visualização e compreensão sobre alguns dados pessoais dos 

respondentes. 

 

Quadro 1. Características pessoais dos sujeitos da pesquisa. Belém-PA 2015. 

 

Nome 

 

 

 

Idade 

 

Tempo de 

Formação 

 

Especialidade 

 

Tempo de trabalho 

 

Castanha 

25 1 anos e 6 

meses 

Residente de 

Enfermagem 

Oncológica 

1 ano e 6 

meses/residência 

 

Manga 

27 3 anos Residente de 

Enfermagem 

Oncológica 

1 ano e 9 

meses/residência 
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Açaí 

27 3 anos Residente de 

Enfermagem 

Oncológica 

     

    7 meses/residência 

 

Cupuaçu 

34 10 anos Enfermagem 

Oncológica 

9 anos 

 

Cacau 

35 6 anos Enfermagem 

Oncológica 

2 anos/residência, 4 

anos como efetiva 

 

Jambo 

37 14 anos Enfermagem 

Oncológica/Saúde da 

Família 

14 anos 

FONTE: Pesquisa/2015 

 

Conforme já foi referido após a recolha dos questionários houve tratamento dos dados 

e na sequência a organização, distribuição e analise dos resultados. Ocasião em que foi 

possível identificar algumas informações, a conhecer como: dados de identificação pessoal e 

profissional de cada participante da pesquisa conforme mostra o quadro nº 1. Deste modo, 

para a pesquisa foram selecionados 07 profissionais enfermeiros, dentre os quais uma foi 

excluída devido não ter preenchido o questionário na presença dos pesquisadores, ficando um 

total de 06 sujeitos, Com o predomínio do gênero feminino. 

 

De acordo com os resultados distribuídos no quadro em questão, no que se refere a 

idade, 3 dos sujeitos estão na faixa etária de pessoas jovens (25 à 27 anos) e os demais dentro 

de uma faixa etária onde o esperado é que com tais idade as pessoas já tenham um certo 

amadurecimento enquanto ser e enquanto profissional, pois são considerados como sendo 

adultos jovens (34 à 37 anos), observando assim ser uma equipe com idade cronológica mais 

ou menos equilibrada.  

 

Ainda com relação a esta questão, o amadurecimento profissional ou pessoal está 

intimamente ligada ao autoconhecimento. Para Guilhardi (2012), a maturidade não é 

necessariamente um traço da personalidade, ou se desenvolve exclusivamente com o passar 

do tempo. Segundo o autor, a maturidade envolve não somente um único processo, mais sim 

uma escala sucessiva de comportamentos complexos, que podem e devem ser mantidos. Deste 

modo o autor ressalta que “não se encontra pronta uma pessoa madura, constrói-se uma 

pessoa madura” (GUILHARDI, 2012, p. 2). Portanto maturidade significa equilíbrio, uma 

pessoa controlada, alguém que consegui ter domínio do seu próprio corpo e mente. 
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Neste sentido é importante lembrar que a idade e maturidade profissional ao nosso ver, 

é ir além da graduação ou da formação complementar, é saber equilibrar os aspectos 

relacionados ao trabalho e a vida pessoal. Sobre essa questão Pessôa (2011) relata em seu 

estudo que ter maturidade profissional ou de carreira profissional, significa que o sujeito da 

importância para o estabelecimento de seu papel social, no que se refere ao campo de 

trabalho, segundo o autor neste processo haverão questionamentos sobre si e sobre o ambiente 

que o circunda, trazendo para si o desenvolvimento do autoconceito de maturidade 

profissional, e este será capaz de avaliar os fatos de forma realista e tomar decisões eficazes 

para o direcionamento da sua carreira. 

 

Com relação ao achado sobre o gênero conforme já foi referido, os sujeitos da 

pesquisa são em sua totalidade do sexo feminino. Esse é um dado que não traz estranheza pois 

a enfermagem é uma profissão que na maioria das vezes as equipes de trabalho são 

constituídas por profissionais do sexo feminino, capacitadas para prestar uma assistência de 

qualidade. Deste modo, a predominância de mulheres em todas as categorias de trabalhadores 

de enfermagem ainda é bastante visível.   Para Lopes e Leal (2005, p 124) em suas conclusões 

relatam que “Sob a lógica pela qual a profissionalização se instituiu, conclui-se que se trata de 

uma profissão “para mulheres” e de mulheres que se protege.” 

 

Porém a adesão do sexo masculino pela profissão é perceptível e sobre essa questão os 

autores retro mencionados (2005, p 115), relatam “Que a enfermagem não deprecia as práticas 

masculinas.” E completam dizendo haver um aumento na inclusão de profissionais 

enfermeiros do sexo masculino de forma gradual e estável, uma vez, que os profissionais do 

sexo masculino encontram na profissão, segurança, estabilidade e garantias, haja vista, que 

enfermagem oferece vários campos de atuação e oportunidade de qualificação tanto nos níveis 

Lato como Stricto Senso 

 

No que diz respeito ao tempo de formação, os resultados mostram que as enfermeiras 

que tem menos tempo de formada são: uma com 1 ano e 6 meses e duas com 3 anos, que 

ainda encontram-se em processo de formação Lato Sensu, pois fazem residência no contexto 

da pesquisa, do qual desenvolvem atividades profissional como parte da equipe de trabalho 

por conta de sua formação em cuidados paliativos. Daí serem também as respondentes com 

menos idade conforme já foi mostrado anteriormente. Quanto as demais tem de seis (6) a 

quatorze (14) anos e todas tem residência. A demonstração de ir além, é presente na amostra 
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da pesquisa em questão, considerando-se o fato de que mais da metade buscam qualificação 

através da residência.  

 

 Os resultados com relação ao tempo de trabalho nos mostram que, quem tem menos 

tempo de serviço é Açaí com 7 meses, seguido por Castanha e Manga com tempo médio de 

trabalho 1 anos e 9 meses, e os demais (3) são os que possuem mas tempo de trabalho de seis 

(6) a quatorze (14) anos. 

 

Apresentar tempo igual ou aproximado, no que se refere ao tempo de formação e 

experiência na área, não significa ser menos ou mais competente. Em se tratando do 

entendimento a respeito da competência em âmbito geral o dicionário Aurélio (2010) define 

competência como sendo, a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, 

fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade, é a capacidade de agir 

eficazmente, embasado por conhecimentos, porém sem limitar-se a esses conhecimentos. 

Entretanto é pertinente ressalta que o enfermeiro que atua em uma unidade de cuidados 

paliativos deve ter habilidades na prestação dos cuidados que estarão pautados na 

competência da aplicabilidade da ação.  

 

Quanto a habilidade e competência, pelo menos mais da metade dos respondentes 

estão buscando, com vistas a atender as necessidades dos pacientes sob seus cuidados e 

consequentemente ao mercado de trabalho até pelo fato deste último apresentar um grau de 

exigência crescente na qualidade, levando a generalização dos modelos de formação que 

pautam suas gestões nas forças de trabalho baseados na competência profissional. Por tanto, 

além da flexibilidade dispostos nas instituições de graduação em enfermagem, é necessário a 

flexibilidade intelectual, o compromisso individual com sua formação o conhecimento 

revisado a profissionalização, o aprimoramento profissional, atualização, dentre outros. 

(COLENCI & BERTI, 2012). 

 

Ainda sobre essa questão, Santos (2008) refere que a relação dos cursos de graduação 

em enfermagem, vem sendo pautado nas políticas públicas e que conduzem os profissionais 

aos pensamentos e a formação críticos-reflexivos, com competência técnica-cientifico, ético-

político, social e educativo.  

 



53 
      

Para nós enquanto autores e pelo fato de um já trabalhar na enfermagem concordamos 

que o tempo de experiência é necessário em qualquer setor de prestação do cuidado, 

principalmente um setor que presta uma assistência complexa como no caso das unidades 

especializadas em cuidados paliativos, que requer inclusive que o profissional se atualize, 

caso contrário possivelmente prestará assistência sem qualidade e segurança. Os cuidados 

paliativos em consonância com novas técnicas de cuidados e tratamentos, como no caso da 

hipodermóclise, possibilita mudanças que está começando a ser descrita pela assistência, neste 

caso é necessária a satisfação do conforto das pessoas que recebem tais cuidados e requer do 

enfermeiro não apenas a experiência mas também o compromisso com a qualidade do serviço 

prestado mediante a formação e atualização de conhecimentos empregados na assistência ao 

paciente sob os cuidados paliativos. 

 

Para Pereira 2002 (apud Nascimento, Argimon, Lopes 2006, p. 2) referem que “Diante 

disso é importante saber que os anos de trabalho permitem a acumulação de uma experiência 

profissional que facilita, muitas vezes, a execução de tarefas.” Deste modo é importante 

ressaltar, que a experiência a maturidade profissional, o tempo de atuação, a procura pelo 

conhecimento, e as atualizações são subsídios fundamentais para uma boa e prospera vida 

profissional e profissional. 

 

Com relação ao conhecimento dos sujeitos deste estudo sobre a terapia 

subcutânea/hipodermóclise, o total de respondentes declaram conhecer tal técnica, no entanto 

dois (2) sujeitos referem conhecer a hipodermóclise não por aplicar, mas sim teoricamente 

através de diálogo com colegas que já a utilizaram, porém nunca tiveram a oportunidade em 

realizá-la. Quanto ao primeiro contato com a técnica cinco (5) dos participantes afirmam que 

tiveram o primeiro contato com a terapia no ambiente de trabalho, e apenas 1 durante um 

evento científico.  

 

É notório que o quantitativo de sujeitos deste estudo conhecem tal procedimento, no 

entanto, não basta apenas ter o conhecimento se não utilizá-la de forma correta e segura. O 

fato de terem tomado conhecimento uns por ouvir falar no próprio setor em que trabalham e 

outros por terem participado de eventos técnico-cientifico não os habilita a aplicar a 

hipodermóclise, para tal, os sujeitos deverão participar de um curso de capacitação, mesmo 

que seja de pequena duração, tendo em vista a complexidade da técnica. Conforme lembra 

Araújo & Mota (2014), o conhecimento teórico-científico e prático por parte dos enfermeiros 
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sobre a hipodermóclise pode minimizar ou anular traumas mecânicos e tissulares, deste modo 

promovem o conforto e diminui o desconforto provocado pelas repetitivas punções EV sem 

sucesso, o que minimiza consideravelmente os riscos de infecção associadas aos 

procedimento invasivos. Encontra partida quando o profissional não está capacitado e 

habilitado, ou seja, não possui conhecimento teórico-científico e prático, para aplicar tal 

técnica, os efeitos adversos podem ser desastrosos para o paciente, haja vistas que esses 

efeitos são raros, no entanto existem. 

 

Sobre essa questão Pontalti et. al (2012), relatam que a administração de fármacos e 

soluções por esta via pode causar: vermelhidão, endurecimento da pele, dor e extravasamento, 

de acordo com autores as complicações documentadas estão: farmacodemia, granulomas, 

infiltração, celulites e sangramentos discretos. Além disso, a Ancp (2009) relata que os 

primeiros efeitos podem surgir em menos de 4 horas, e refere ainda que podem ser observados 

complicações tardias como a presença de febre, calafrios evidenciado uma infecção local e 

pôr fim a cefaleia e a ansiedade.  

 

 

Quanto à questão que trata sobre o entendimento dos respondentes a respeito 

hipodermóclise, mais da metade referirem que a terapia subcutânea é um procedimento 

alternativo para hidratar e administrar medicamentos pela via subcutânea, o que vem a 

confirmar que realmente os sujeito detém algum conhecimento sobre a hipodermóclise, como 

mostra o discurso que melhor representa o pensamento dos sujeitos da pesquisa: 

“É uma alternativa entre as vias de acesso que permite hidratar e 

administrar algumas medicações compatíveis naqueles pacientes que 

não possuem uma via periférica ou central disponível.” (CACAU, 

2015). 

Com relação a utilização da terapia subcutânea segundo refere Castanha, a literatura 

nos mostra que não há estudos randomizados que esclarece tal técnica, e mediante isso os 

conhecimentos sobre a hipodermóclise não são disseminados, deste modo para se fazer uso de 

tal procedimento, os profissionais devem ser qualificados e habilitados para prestar cuidados 

com o mínimo de riscos possíveis. Conforme apresenta em seu discurso a seguir:  

“É uma via pouco utilizada preferencialmente, geralmente quando há 

dificuldades de via endovenosa.” (CASTANHA, 2015). 
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Deste modo os sujeitos da pesquisa demostram com clareza a real finalidade da terapia 

subcutânea, que é hidratar e administrar medicações compatíveis para esta via, quando não há 

a possibilidade de acesso venoso periférico ou central, o que mostra um ponto positivo com 

relação ao conhecimento dos mesmo sobre tal técnica.   No sentido de ancorar as respostas 

dadas buscamos o apoio de Pontalti, G. et al (2012) que afirmam, que esta terapia é a 

administração de soluções e medicamentos no tecido subcutâneo localizado logo abaixo da 

derme, e que a vascularização é semelhante ao do tecido muscular, e além disso permite a 

administração de grande maioria de fármacos que são comumente usados na medicina 

paliativa, prevenindo efeitos adversos e complicações severas.        

 

Quanto ao uso da técnica em questão, dentro do contexto campo da pesquisa, os 

respondentes entram em contradição onde, mais da metade respondem fazer uso conforme 

apresentamos no quando a seguir: 

 

         Quadro 2- avaliação sobre o uso da terapia. Se usa ou não. 

 

Nome dos respondentes 

 

 

 

Respostas dos sujeitos  

 

Castanha 

 

Sim 

 

Manga 

 

Não 

 

Açaí 

 

Não 

 

Cupuaçu 

 

Sim 

 

Cacau 

 

Sim 

 

Jambo 

 

Sim 

 

          FONTE: Pesquisa (2015) 

 

Com relação a esta questão, no momento em que é feito a pergunta sobre o uso desta 

técnica no contexto da pesquisa, a maioria (4) respondem que fazem uso, e apenas dois (2) 

responderam não utilizar de tal técnica. Resultado que chama atenção pela divergência entre 

os participantes, destaca-se contudo que no momento em que mais da metade respondem 

fazer uso, os autores deste estudo, buscaram tirar tal dúvida em uma conversa informal com a 
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chefia de enfermagem do setor, pra saber se realmente tal prática, alguma vez foi 

desenvolvida cuja esclarecimento foi registrado no diário de campo. Ficando assim 

esclarecido através da enfermeira responsável pelo setor, também sujeito da pesquisa, que 

houve sim uma tentativa de implantação da hipodermóclise no setor algum tempo atrás, no 

entanto, houveram algumas dificuldade tais, como a não adesão por despreparo de alguns 

profissionais médicos, para prescrição das mediações e soluções conforme a técnica de 

hipodermóclise, e a falta de treinamento de toda a equipe.               

 

Assim, o que a princípio pareceu divergência entre as respostas dadas pelos 

respondentes, fica a dúvida se nesse período em que houve a tentativa de implantar a terapia 

subcutânea, os sujeitos que responderam não utilizar tal técnica, estavam ou não presente 

neste período.            

 

 Com relação a este questionamento Araújo & Mota (2014), referem ser visível a 

maneira de atuação dos profissionais, no que se refere a hipodermóclise, segundo os autores o 

despreparo tanto das instituições de ensino quanto a capacitação das unidades de trabalho na 

forma de educação continuada para o conhecimento da técnica é notável. Sobre essa questão é 

importante não perder de vista a importância da adesão e participação da equipe 

multiprofissional dentro do contexto dos cuidados paliativos e na inclusão de novas técnicas, 

uma vez, que a falta de treinamento sob a forma de educação continuada os profissionais 

podem ocasionar consequências graves ao paciente e maior sofrimento aos familiares.  

 

De acordo com as questão 7º e 8º, sobre respondentes terem ou não recebido algum 

tipo de orientação, informação ou a existência de protocolo na instituição, o total dos sujeitos 

respondem que não tiveram informações por meio da instituição, e ainda, a instituição não 

disponibilizou nenhum protocolo ou documento sobre o uso de tal procedimento. O que foi 

possível observar nos discursos apresentados é que todos os respondentes tiveram 

informações sobre tal técnica, mas de forma extra oficial. Portanto, esta questão está 

convergente com a pergunta já respondida anteriormente quando todos respondem conhecer 

tal técnica, entretanto a forma de conhecimento não está vinculada a instituição oficialmente, 

haja vista, que uns conhecem através de leitura e evento técnico-cientifico, outros durante 

curso de residência, onde uma durante esse período de residência na CCPO, pode associar a 

teoria à prática. Deste modo, os respondente não são desprovidos de conhecimento com 

relação ao tema em questão, o que necessita é que os mesmos sejam estimulados, através de 
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cursos e palestras dando enfoque a terapia subcutânea/hipodermóclise no ambiente onde se 

cuida de pacientes sob os cuidados paliativos.       

 

Isso denota que os participantes deste estudo estão pré-dispostos a aprender, e que não 

aplicam a técnica em questão, possivelmente por não estarem preparadas para realizar tal 

técnica, assim como a equipe médica, mas isso não significa que não sejam capazes de 

realiza-la, uma vez, que já está comprovado cientificamente e pela prática que a 

hipodermóclise é uma técnica importante em determinadas situações, e quando o enfermeiro 

está capacitado e habilitado, segundo as literaturas tem autonomia garantida para indicar a 

terapia subcutânea/hipodermóclise.      

 

 Para apoiar e ancorar os dados retro mencionados, buscamos o apoio de Silva & 

Hortale (2006), que relatam em seu estudo, que o Brasil ainda não possui uma estrutura 

pública adequada, para atender os paciente sob os cuidados paliativos, os autores referem 

ainda que a demanda de pessoas idosas no Brasil é grande, e que há a necessidade de se 

instalar políticas de saúde pública durante a assistência do cuidado a saúde, voltadas para tal 

público. Ainda sobre essa questão Pontalti et. al (2012), relatam em suas conclusões que a via 

subcutânea é ainda pouco utilizada nas instituições de saúde brasileiras, e deste modo a falta 

de protocolos nas unidades hospitalares somando a falta de informações, leva a não 

disseminação dos conhecimentos a respeito da hipodermóclise.  O que não é caso dos 

respondentes da presente pesquisa, uma vez, que todas conhecem a terapia.     

 

 Sobre a questão que trata das vantagens e desvantagens da hipodermóclise, a maioria 

dos respondentes (4), relatam que a vantagem mais visível é a diminuição do desconforto 

(DOR), em seguida trata-se de uma técnica simples e de fácil manejo por parte da equipe, 

pacientes e familiares, ainda se constitui como um procedimento de baixo custo para as 

instituições hospitalares, além de provocar menos reações adversas segundo os sujeitos desta 

pesquisa. Jambo e Cupuaçu acrescentam que está técnica é facilmente manuseada em 

ambiente domiciliar, deste modo constitui uma vantagens o que dispensa os cuidados 

permanentes dos profissionais da área da saúde, como mostra o discurso a seguir: 

 

“Método simples; barato; diminui o desconforto provocado pelas 

punções recorrentes; fácil de ser mantida em domicilio; diminui as 

reações adversas dos opióides.” (JAMBO, 2015). 
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Quanto às desvantagens, Cacau relata que por ser uma técnica que utiliza a região 

abdominal para punção e inserção do cateter, a técnica tem um complicador, uma vez, que 

prejudica a mudança de decúbito do paciente no leito. Para a maioria dos sujeito (4), relatam 

como desvantagem a limitação para alguns medicamentos, volume reduzido de soluções, 

podendo ser de 3L/24H. Dentre o total de sujeitos, Açaí foi a única que não respondeu sobre 

as desvantagens da hipodermóclise. 

 

Segundo alguns autores está técnica apresenta inúmeras vantagens quando utilizada de 

forma correta, uma vez, que tal procedimento requer do profissional que irá realizá-la 

conhecimento em várias esferas do saber, como anatomia, fisiologia, farmacologia e 

biossegurança. E deverá apresentar treinamento adequado o que irá minimizar o sofrimento 

do paciente. Daí a importância da habilidade no momento de realizar a punção, agindo de 

formas assépticas e utilizando-se das boas práticas do cuidado com o local.  Sobre está 

questão Lopes et. al (2012), relatam que a hipodermóclise é uma técnica, indispensável e 

importante nos cuidados paliativos, segundo os autores suas imensas vantagens sobrepõe as 

desvantagens que são poucas, e previsíveis. Deste modo os mesmos autores relatam ainda que 

“As barreiras ao seu uso, dificuldades e entraves, precipitam as suas desvantagens ofuscando 

muitas vezes as suas vantagens.” (LOPES et. al 2012).           

 

Quanto ao volume indicado referido por Jambo, segundo PONTALTI et.al (2014), a 

variação encontrada entre as literaturas levantadas estão entre 1.000 a 3.000 ml/dia, sendo do 

total de 3.000 ml administrados em dois sítios de inserção, ou seja, 1.500 ml/dia em cada 

acesso. Sobre esta questão os autores ressaltam que não há uma concordância entre os 

estudos, e que há de fato controvérsias e que somente estudo experimentais irão sanar tal 

questionamento. Sobre esta questão trazemos o discurso de Jambo que melhor representa o 

grupo:              

“Volume reduzido de fluidos por sítio (3L/24H).” (JAMBO, 2015). 

 

A respeito da indicação e contraindicação da hipodermóclise, do total de participantes 

apenas Açaí não respondeu a este questionamento, os demais (5) relataram em seu discurso 

ser indicada, quando não é possível acessar vias de administração periféricas. O fato de Açaí 

sempre omite-se a respeitos das questões, levantadas remete ao entendimento de que a mesma 

desconhece tais aspectos relativo a terapia subcutânea. Apesar de se percebe a possível falta 

de informação a respeito da terapia por parte de um dos respondente, no entanto analisando o 

http://www.sinonimos.com.br/concordancia/
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resultado anterior, é evidente que a maioria dos sujeitos deste estudo, sabem, mesmo que de 

forma empírica, a ocasião ideal para fazer uso da hipodermóclise, haja vista, que as literaturas 

acerca de tal procedimento, nos relatam que essa técnica é usada quando o paciente apresenta 

difícil acesso venoso periférico, disfagias e outros sintomas relacionados a doença de base, 

neste caso quando o paciente está sob os cuidados paliativos. Vejamos o que diz Jambo: 

 

“Principalmente em pacientes c/ difícil acesso venoso periférico, sem 

condições do uso da V.O devido vômitos e disfagia” (JAMBO). 

 

Em contra partida, Castanha mesmo não fazendo uso da terapia 

subcutânea/hipodermóclise, em seu campo de trabalho demostra seu conhecimento a respeito 

de tal técnica quando relata em seu discurso que:  

“Em caso de difícil punção de acesso venoso periférico, enquanto o 

paciente aguarda passagem de CVC, tendo em vista que somente 

algumas medicações são permitidas por essa via.” (CACAU, 2015). 

 

Oliveira et.al (2014), em estudo realizado sobre a infusão subcutânea de fármacos em 

pacientes oncológicos sob os cuidados paliativos referem que as medicações mais estudadas 

de acordo com o levantamento de 11 artigos que tratam sobre o tema em questão são a 

morfina (ou sais de morfina), o tramadol e o midazolan. Sobre está questão a afirmação de um 

dos participantes sobre o fato de apenas algumas medicações serem permitidas por esta via 

convergem com os pensamentos dos autores citados anteriormente, quando relatam que a falta 

de fármacos ideal para a via subcutânea está na ausência de desenvolvimento de 

medicamentos utilizados pela via subcutânea. Reforçando essa idéia Pontalte et.al (2012) 

afirmam em seu estudo que a maioria dos fármacos necessários para o alivio sintomáticos dos 

pacientes sob os cuidados paliativos podem ser usados pela via subcutânea, no entanto os 

autores ressalta que apesar de ser evidente os benefícios e vantagens supracitados da 

hipodermóclise, essa ainda é pouco utilizada em cuidados paliativos em âmbito internacional,  

reforçam ainda que não há de fato o desenvolvimento ou a produção de fármacos específicos 

para esta via, outro fator importante sobre tal questão é que nem todos os fármacos que são 

utilizados na prática clínica pela via subcutânea são licenciados para tal finalidade.         
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É importante ressaltar que além dos fármacos supra mencionados, os antibióticos 

também podem ser utilizados pela via subcutânea. No entanto segundo Zironde et.al (2014, 

apud Hueb et.al, 2004), relatam que em alguns estudos mostram que o uso de antimicrobianos 

não são permitidos na Espanha, enquanto, que na França a Ceftriaxona é permitido pela via 

subcutânea. O estudo realizado por Azevedo et.al (2012), avaliaram 10 antimicrobianos, onde 

os resultados foram positivos, e quanto maior a diluição do medicamento melhor será a 

tolerância pela via subcutânea.      

 

Com relação as contraindicações referidas pelas respondentes, segundo Viegas, 

Marlene (2011, apud NETO 2008), as contraindicações são mínimas estando entre elas, a 

anasarca e a hemorragias aguda profunda, complementando essa idéia GIronde & 

Waterkemper (2005), referem que as contraindicações são os estados avançados de caquexia, 

hipotrofia do tecido subcutâneo, presença de sinais flogisticos e a não aceitação da 

hipodermóclise pelos pacientes e familiares. 

 

Os sujeitos desta pesquisa em resposta a questão que trata sobre os cuidados de 

enfermagem na hipodermóclise, a maioria (4), compartilham da mesma opinião quando 

relatam em seus discursos, sobre o cuidado com as medicações e fluidos que serão 

administrados via subcutânea por meio da hipodermóclise, a realização de curativos, rodízio 

das punções e a escolha adequada do dispositivo (agulhada ou não), são cuidados prestados 

pela equipe de enfermagem durante o uso da hipodermóclise segundo os respondentes. Ainda 

sobre esta questão Cacau, Jambo e Castanha, são convergente em suas opiniões ao relatarem 

que observar e avaliar o local diariamente é um dos cuidados de enfermagem importante para 

a hipodermóclise. Sobre essa mesma questão Jambo acrescenta ainda a necessidade de: 

 

“Observar sinais de flogose e edema no local da punção, controle do 

volume infundido, rodizio dos sítios de punção” (JAMBO, 2015). 

 

 

É imprescindível e necessário os cuidados no preparo do local para inserção do cateter 

e após a inserção os cuidados devem ser periódicos por parte da equipe de enfermagem, uma 

vez, que enfermagem é responsável pelo procedimento e manutenção da via para o adequado 

uso. É importante ressaltar que a maioria dos respondentes superaram as expectativas com 

relação a esta questão, quando relatam em suas respostas os cuidados de enfermagem antes e 

durante o uso da via subcutânea. Muito embora todos já tenham referido anteriormente terem 

conhecimento a respeito de tal técnica, contudo não aplicam na sua prática cotidiana.        
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Reforçando o pensamento dos sujeitos deste estudo com relação a questão retro citada, 

Gomes (2014), relata que os cuidados empregados pela equipe de enfermagem é observar 

sinais de infecção, cuidados na administração dos fármacos, higiene da mãos antes e após o 

manuseio do dispositivo e os curativos diários. É importante salientar que os rodízios do local 

de inserção e a escolha do calibre do dispositivo são cuidados de enfermagem, 

especificamente do enfermeiro, haja vista, que de acordo com Girondi & Waterkemper 

(2005), em suas conclusões que a atuação do enfermeiro é necessário, uma vez, que este 

profissional está diuturnamente ligado a educação e treinamento dos técnicos em 

enfermagem.  Ainda sobre essa questão, D`Aquino & Souza (2012), referem que a proteção 

com plásticos durante o banho evita que o curativo molhe mantendo o mesmo sempre seco.       

 

 Do total de sujeitos, apenas Açaí não respondeu à pergunta em questão que é 

compreensível, uma vez, que a mesma demostra desconhecer qualquer aspecto relativo a 

hipodermóclise.  

 

 Os participantes deste estudo em resposta a questão 13º, sobre suas sugestões para o 

sucesso da utilização da hipodermóclise, em sua totalidade expressão que treinamento e a 

capacitação da equipe de enfermagem e médica, dariam subsídios para uma melhor qualidade 

durante o uso de tal procedimento. Ainda para Cacau, Jambo e Castanha a importância de 

discussões e divulgações sobre as vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações 

além dos benefícios da hipodermóclise, seriam um relevante predicativo para que a terapia 

subcutânea fosse colocado em prática de forma adequada e eficiente nas unidades 

hospitalares, nos ambientes domiciliares e ambulatoriais. Para Açaí a criação de um protocolo 

que esclarecesse o uso de tal técnica, seria uma ferramenta indispensável, haja vista, que os 

profissionais teriam meios para utilizar a hipodermóclise de forma correta e segura. Na 

resposta de Açaí percebe-se que, na medida em que ela for estimulada, e exigida ela estará 

pronta a dá uma resposta positiva e com comprometimento sobre o tema aqui tratado.         

 

 Reforçando essa ideia trazemos Veras et.al (2014), que relatam em seu estudo, que 

literaturas existentes indicam para uma maior necessidade de divulgação e capacitação dos 

profissionais de saúde que estão diretamente ligados aos cuidados prestados aos pacientes em 

cuidados paliativos, no sentido de oferta uma assistência de qualidade que propicie o aumento 

na qualidade de vida desses indivíduos.         
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 Em uma abordagem hospitalar, a terapia subcutânea/hipodermóclise, envolve não 

somente paciente/família, mas toda equipe que atua em determinado setor que faça uso de tal 

técnica, dessa forma é necessário que haja interação entre os participantes deste cuidado, o 

que tornaria a assistência humanizada e acolhedora. Deste modo, a divulgação se faz 

necessário não somente para a equipe multiprofissional, mas para o núcleo familiar. Para que 

haja, sucesso no uso da hipodermóclise deve ser construído um vínculo entre 

profissional/paciente/familia, deste modo a divulgação e educação dos familiares e paciente 

quanto ao uso da hipodermóclise é imprescindível, uma vez, que Veras et.al (2014) relatam 

que o vínculo entre os participantes dos cuidados, proporcionara aos pacientes segurança e 

conhecimento sobre a técnica. Encontra partida Gironde & Waterkemper (2005), refere que a 

educação dos profissionais de saúde, familia e dos pacientes é uma conduta eficaz para o 

sucesso da terapia subcutânea/hipodermóclise.       

 

Na questão referente a opinião dos sujeitos deste estudo sobre o maior enfrentamento 

da equipe que atua em cuidados paliativos diante de novas técnicas de cuidado, os 

respondentes se posicionaram de forma diferenciada, quando alguns compartilham da mesma 

opinião, no entanto um (1) dos sujeitos faz referência a finitude humana:  

 

“Tudo é novidade!!! Não aprendemos na academia ao cuidado com o 

luto e/ou enlutados, que é caso dos familiares. Nem a assistência 

voltada para uma boa morte.” (CUPUAÇU, 2015) 

 

Para melhor compreender as respostas dos sujeitos apresentamos o quadro a seguir, 

com a opinião expressada pelos mesmos: 

Quadro 3- A opinião dos sujeitos a respeito do maior enfrentamento diante de novas técnicas no cuidado paliativo. 

 

 

Números de sujeitos 

 

 

 

Respostas dos sujeitos  

 

2 Enfermeiros  

Treinamento e capacitação da equipe a adesão 

de novas técnicas. 

 

2 Enfermeiros 

Conscientização e conhecimento por parte da 

equipe sobre a hipodermóclise. 

 

1 Enfermeiro  

Adesão pela equipe/paciente/familiares 
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1 Enfermeiro 

Conhecimento da equipe sobre o cuidado com o 

luto e o enlutado. 

FONTE: Pesquisa (2015). 

 

Com relação ao quadro supra citado vale apenas destacar de forma individualizada 

cada resposta em destaque nas células como mostra as discussões a seguir:     

 

De acordo com os respondentes da primeira célula do quadro acima, com relação ao 

treinamento e a capacitação da equipe, os autores relatam o seguinte: que em se tratando de 

avanços tecnológicos constantes, de novos materiais, medicamentos e exames que 

proporcionam tratamentos eficientes, obtendo assim a prevenção ou cura de doenças antes 

consideradas irremediáveis, que se faz necessário a capacitação e treinamento da equipe, 

sobre está questão Santos et.al (2015), relatam que o profissional enfermeiro em âmbito dos 

cuidados paliativos e oncológicos, deve ser capaz de avaliar o uso das novas tecnologias 

disponíveis no mercado, este deve ser capaz de avaliar os aspectos de segurança e efetividade 

dos processos empregados no cuidado, deste modo os autores ainda reforçam a ideia do 

discurso anteriormente discutido sobre a competência do enfermeiro no mercado de trabalho, 

segundo eles este adjetivo é um requisito básico, que irá requerer do enfermeiro um 

pensamento reflexivo e crítico. Para reforçar essa idéia trazemos Vieira & Rodrigues (2010 

apud MEZOMO 2001), que relatam em seu estudo que para se ter uma equipe capacitada 

dentro do âmbito dos cuidados paliativos e no emprego de novas técnicas na prestação da 

assistência com qualidade neste serviço é necessário apontar a importância da educação 

continuada, e ainda sobre essa questão os autores ressaltam que as instituições que fazem a 

diferença na sua assistência são aquelas que invertem em seus profissionais e na qualidade 

dos recursos humanos, e deste modo as tecnologias e as estruturas hospitalares completamente 

organizadas, não são nada quando os funcionários não são habilitados  pelas instituição a 

trabalhar com responsabilidades.       

 

Em se tratando da conscientização e adesão da equipe/paciente/familiares nas segunda 

e terceira célula do quadro retro mencionado, trazemos a discussão sobre as respostas dos 

sujeitos. Deste modo, a inclusão de novas formas de técnicas de cuidado prestado ao paciente 

em finitude de vida, está diretamente ligada a humanização desse cuidado. O profissional de 

saúde dentro do contexto dos cuidados paliativos, necessita prestar uma assistência com 

qualidade e humanizada, assim se configura a hipodermóclise, como retro mencionada nos 
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discursos anteriores. Deste modo, para Amestoy et.al (2006), referem que infelizmente grande 

parte dos profissionais enfrentam problemas em seu ambiente de trabalho, tais como a baixa 

remuneração e pouca valorização profissional, o que possivelmente venha a justificar a falta 

de humanização deste cuidado, no entanto em suas conclusões os autores ressaltam que, 

mesmo com os problemas enfrentados pela equipe, a humanização ainda é um ponto 

importante na assistência, haja vista, que os profissionais são benevolentes e atenciosos com 

sua clientela.      

 

 Quanto aos familiares e aos pacientes com relação a adesão e conhecimento sobre a 

hipodermóclise descrita na terceira célula, estes encontram na equipe um amparo para seus 

sofrimentos e angustias, e havendo uma comunicação efetiva entre todos os membros do 

cuidados, a assistência se tornará humanizada e efetivamente segura e longe de riscos para 

ambos. Deste modo, Barchifontaine (2004), defende que um dos pontos fundamentais nos 

cuidados paliativos é a comunicação aberta e honesta entre os familiares, pacientes e 

profissionais, haja vista, que só assim é possível dá ao enfermo a direção do seu quadro 

clínico, tratamento e morte.          

 

Com relação ao discurso da quarta célula referente ao conhecimento da equipe sobre o 

luto e o enlutado, no contexto dos cuidados paliativos, acredita-se que a morte como um 

fenômeno físico já foi exaustivamente estudada, e continua sendo objeto de estudo, no entanto 

ainda permanece o mistério sobre a real vida pós morte, desta forma falar em morte e o 

processo de morrer ainda causa certo desconforto pois elabora a ideia da finitude humana. De 

acordo com Costa & Mazzaia (2010, apud Quintana et.al 2006), o enfermeiro precisa estar 

capacitado para tratar da morte e o morrer, seja diante de um indivíduo em fase final de vida, 

seja frente aos familiares envolvidos nesse contexto. Sobre esse assunto os autores relatam 

que os profissionais de enfermagem ainda se sentem desconfortáveis, e despreparados para 

confortar a familia em luto. Marinho (2007) relata que o enfermeiro é formado pelas 

instituições de ensino superior somente para salvar vidas, e que a morte causa sentimentos 

diferentes com a impotência. Portanto lidar com a morte é mas que uma obrigação, é algo que 

envolve sobre condição humana.  
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5. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

 Em virtude dos aspectos mencionados anteriormente, pode se afirmar que a terapia 

subcutânea/hipodermóclise é de fundamental importância nos cuidados paliativos como 

técnica simples, segura e de baixo custo para as instituições de saúde e maior conforto do 

paciente. Muito embora esta técnica apresente vantagens e benefícios já comprovados pelos 

autores aqui citados, pouco se tem discutido a respeito de tal procedimento, e pode-se ainda 

afirmar que a falta de conhecimento está na fragilidade das instituições de ensino superior de 

evidenciar sua importância para os alunos em formação ainda na graduação e os hospitais no 

treinamento e capacitação das equipes de saúde que prestam assistência aos pacientes em 

cuidados paliativos. 

 

  É imprescindível que, diante dos argumentos expostos através deste estudo, seja 

oferecido aos profissionais uma melhor compreensão sobre as novas técnicas de cuidado, 

assim como da subsídios necessários para se aplicar tal procedimento. É notável observar na 

discussão no capítulo anterior a conscientização e o conhecimento que quase a totalidade dos 

sujeitos apresentam sobre a hipodermóclise, no entanto este conhecimento não estar vinculado 

a instituição oficialmente, devido à falta de protocolos. Apesar de muitos autores afirmarem a 

importância desta técnica, a hipodermóclise não é utilizada na maioria dos hospitais, ambiente 
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domiciliares e ambulatoriais conforme mostra a literatura, o que denota a falta de vontade dos 

gestores no sentido de possibilitar a adoção desta prática a partir do preparo da equipe. Deste 

modo enquanto autores da presente pesquisa, sugerimos que o conhecimento sobre a terapia 

subcutânea/hipodermóclise, seja mais disseminada, principalmente no período de formação 

dos profissionais enfermeiros. É importante ressaltar que abre-se aqui a possibilidade para 

reflexões dos sujeitos e gestor do contexto da pesquisa sobre a importância e a necessidade do 

preparo da equipe de enfermagem e médica relativo a utilização de tal prática. 

 

 A pesquisa evidencia ainda a necessidade de estudos experimentais relacionados as 

medicações e fluidos permitidos por esta via, haja vista, que muitas fármacos são utilizados 

durante a fase agônica do paciente, porém muito deles não são licenciados para tal finalidade. 

Outro ponto importante a ser ressaltado, é a falta de desenvolvimento e/ou produção de 

medicamentos por parte das indústrias farmacêuticas, que sejam compatíveis para esta via. 

 

 Em síntese, o estudo procura expandir as informações a respeito da hipodermóclise 

para mais profissionais, estudantes de enfermagem e áreas afins, que tenham interesse em 

aprofundar seus conhecimentos sobre os cuidados paliativos relacionados com uma técnica 

que embora ela tenha emergido já a algum tempo com pouca valorização, porém, na 

atualidade apresenta-se como importante para o presente e futuro. Sugerimos, portanto, o 

desenvolvimento de discussões em vários aspectos sobre a hipodermóclise, assim será 

possível prepara as unidades e os profissionais para a praticar a técnica de forma segura.  

 

Deste modo, esperamos através desta pesquisa contribuir para o conhecimento e a 

disseminação, dando assim margens para novos estudos sobre terapia 

subcutânea/hipodermóclise.   
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Apêndice A:  Questionário 
 

QUESTIONÁRIO  

 

Questionário misto contento perguntas pertinentes quanto a identificação pessoal e 

profissional de cada participante e específica. 

 

1-Identificação pessoal do sujeito da pesquisa: 

 

Nome  

 

 

Data de Nascimento:        /          / 19           Idade:_______            

 

Endereço e Complemento:  
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Bairro:______________________   Cidade:____________________ 

Cep:________________ 

 

Telefone (s):           - 

 

E-mail:__________________________________________________________ 

 

Início da coleta de dados (hora): ______________________ 

 

2-Informações gerais  

 

Sexo: Feminino (     )                Masculino (    ) 

 

Área em que trabalha: 

 

 

Tempo de trabalho: 

 

 

Jornada de trabalho: 

 

 

Especialidade: 

 

 

 

 

Tempo de formação: 
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Questões específicas à temática  

 

OBS: *Por Favor escreva com letra legível; 

           *Use caneta esferográfica de cor azul ou preta; 

           * E não Rasure. 

 

1. O Sr. (a) conhece a técnica de terapia subcutânea/hipodermóclise?  

SIM (    )                                      NÃO (     ) 

 

2. Caso a resposta seja SIM, sinalize com um X em que ocasião da vida adquiriu tal 

conhecimento 

 

Na faculdade (     )                                       Local de trabalho (     ) 

 

Evento científico (     )                                 Leitura (     ) 

 

3. O que o Sr. (a) enquanto enfermeiro, entende por hipodermóclise?  

 

 

 

 

 

4. No seu ambiente de trabalho a hipodermóclise é utilizada? Se a responda for afirmativa 

responda as questões a seguir. 

SIM (     )                                                 NÃO (     ) 

 

5. Em que situação ela é utilizada? Justifique. 
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6. Se o Sr. (a) conhece e faz uso dessa técnica no contexto da pesquisa quais foram as 

dificuldades encontradas durante a sua utilização? Descreva. 

 

 

 

 

 

 

7. A instituição a qual o Sr. (a) presta serviço (contexto a pesquisa) já disponibilizou algum 

tipo de protocolo, sobre a hipodermóclise?  

SIM (     )                                            NÃO (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Caso faça aplicação de tal técnica, que tipo de informação ou orientação o Sr. (a) obteve da 

instituição e através de qual profissional? 

 

 

 

 

 

 

9. O que o Sr. (a) conhece sobre as vantagens e as desvantagens da hipodermóclise?  
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10. O que o Sr. (a) conhece sobre as indicações e contra indicações da hipodermóclise?  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Quais serão os motivos pelos quais, o Sr. (a) não utilizaria a hipodermóclise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. O Sr. (a) conhece os cuidados de enfermagem na hipodermóclise? Descreva caso sua 

resposta seja afirmativa. 

SIM (     )                                       NÃO (     ) 

 

 

 

 

 

14.  Em uma abordagem em âmbito hospitalar o que o Sr. (a) sugere para que o uso da terapia 

subcutânea seja realizado com sucesso? 
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15. em uma equipe multidisciplinar qual o maior enfrentamento diante de novas técnicas no 

cuidado paliativo? 

 

 

 

 

 

 

16. O Sr. Gostaria de contribuir com mais alguma informação, referente ao tema em pauta? Se 

já se aplica ou já houve a tentativa de aplicação no seu local de trabalho. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Apêndice B:  Termo de aceite do orientador  

 

 

UNIDADE BELÉM-PA 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 
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Eu, Professora Dr. Elisa da Silva Feitosa do Curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Faculdade Pan-Amazônica/Fapan Campos Belém-PA, declaro aceitar orientar o trabalho 

intitulado A ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS COM ENFOQUE NA 

TERAPIA SUBCUTANEA/HIPODERMÓCLISE de autoria dos alunos, Lícia da Silva Lima 

e Nataliel Pinheiro Miranda. Declaro ainda ter total conhecimento das normas de realização 

de trabalhos científicos vigentes, segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estando inclusive ciente da 

necessidade de minha participação na banca examinadora por ocasião da qualificação do 

projeto e defesa do relatório final/TCC. 

 

 

Belém-PA, ______ de ________________ de 2015 

 

_________________________________________________ 

Orientadora Professora Dr. Elisa da Silva Feitosa 

 

 

Apêndice C: Solicitação de Autorização para Pesquisa Acadêmico-Científica 
 

                                                                                                                

FACULDADE PAN-AMAZÂNICA/FAPAN 

UNIDADE BELÉM-PA 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM              

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA ACADÊMICO-CIENTÍFICO                                                            

Através do presente instrumento, solicitamos do Gestora da Clínica em cuidados 

paliativos e oncológicos (CCPO), autorização para realização da pesquisa integrante do 

Trabalho de conclusão de curso (TCC) dos acadêmicos, Lícia da Silva Lima e Nataliel 

Pinheiro Miranda, orientados pela Professora Dr. Elisa da Silva Feitosa, tendo como título: A 

ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS COM ENFOQUE NA TERAPIA 

SUBCUTÂNEA/HIPODERMÓCLISE. A coleta de dados será feita através da aplicação de 
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um questionário do tipo misto, este será composto por perguntas do tipo aberta e fechada 

contendo um roteiro pertinente à pesquisa, onde haverá também o levantamento da 

identificação pessoal e profissional dos sujeitos, conforme modelo em anexo. A presente 

atividade é requisito para a conclusão do curso de BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

da FACULDADE PAN-AMAZÔNICA/FAPAN, mantida pela Autarquia de Ensino Superior, 

ASSOCIAÇÃO OBJETIVA DE ENSINO (ASSOBES). As informações aqui prestadas não 

serão divulgadas sem autorização final da Instituição campo de pesquisa. 

 

Belém-PA _____ de _____________de 2015          __________________________________ 

                                                                                               Orientadora Dr. Elisa da Silva                          

_____________________________________ Feitosa  

                Acad. Lícia da Silva Lima 

_____________________________________ 

             Acad. Nataliel Pinheiro Miranda 

 

 

 

Apêndice D:  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIDADE BELÉM-PA 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

A ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS COM ENFOQUE NA TERAPIA 

SUBCUTANEA/HIPODERMÓCLISE 

................................................................................................. 

 

Prezado (a) Senhor(a): 

 

Deferido (    ) 

   Indeferido (    ) 

 

Assinatura e carimbo do gestor 
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Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa A ENFERMAGEM EM 

CUIDADOS PALIATIVOS COM ENFOQUE NA TERAPIA 

SUBCUTANEA/HIPODERMÓCLISE, realizada em uma instituição hospitalar de referência 

em cuidados paliativos situada no município de Belém-PA, que utiliza a terapia 

subcutânea/hipodermóclise, e o período da pesquisa será de Janeiro à Novembro de 2015. O 

objetivo é analisar o conhecimento dos participantes do estudo, sobre a terapia 

subcutânea/hipodermóclise, em uma unidade hospitalar que atende pacientes em cuidados 

paliativos. A sua participação é muito importante, e se dará da seguinte forma: utilizaremos 

um questionário misto contendo perguntas de cunho pessoal e profissional e questões 

específica a temática e o objetivo é investigar e recolher informações pertinentes a pesquisa, 

com intuito de conhecer melhor as lacunas sobre o conhecimento do (a) Sr. (a) acerca da 

terapia subcutânea/hipodermóclise. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é 

totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que 

as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o 

mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Os benefícios 

serão favoráveis em vários aspectos como na área da pesquisa cientifica, pois servirá de base 

para novos estudos, será enriquecedor tanto para os participantes quanto para pesquisadores, a 

partir dos quais o conhecimento acerca da hipodermóclise será disseminado e ainda dará 

subsídios para o fortalecimento do tema em questão dentro das instituições de ensino superior 

em âmbito acadêmico.    

  Os riscos inerentes à essa pesquisa são considerados mínimos, pois não será realizado 

de forma alguma intervenções que possa adulterar propositalmente as variáveis como o 

psicológico, fisiológico, social, físico, moral, cultural, espiritual e intelectual dos participantes 

da pesquisa. Informamos que o Sr.  (a) não pagará nem será remunerado por sua participação. 

Caso Sr. (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contatar, Lícia 

da Silva Lima, nº cel. (91) 98817-5743, E-mail: licia.lima18@hotmail.com e Nataliel Pinheiro 

Miranda, nº cel. (91) 98011-3101, E-mail: lielpinheiro@yahoo.com.br este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada 

entregue a você.  

   

 

mailto:lielpinheiro@yahoo.com.br
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Belém-PARÁ, ______ de ___________________de 2015. 

               

Pesquisadores Responsáveis                                                    

RG: 5615614  

RG: 6314586                      

 

 

 

 

Eu_____________________________________________________tendo sido devidamente 

esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura:_______________________________________ 

 

 

 

Cronograma de Pesquisa  

 

ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Escolha do tema 

de pesquisa. 
X            

Delimitação do 

tema. 
X X           

Pesquisa do 

material 

bibliográfico. 

X X X X X X X X X X X X 

Produção das 

etapas: introdução, 

objetivos, 

justificativa. 

 X X X         

Produção do 

referencial teórico. 
  X X X X       

Produção da 

metodologia do 

trabalho 

X X X X X X X X X X   

Qualificação          X    
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Comitê de Ética         X    

Pré-teste do 

questionário. 
         X   

Coleta e 

tratamento dos 

Dados 

          X  

Análise de dados, 

discussão e 

apresentação do 

resultados 

          X  

Relatório Final           X  

Entrega do 

Trabalho 
          X  

Defesa            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento da Pesquisa 
 

Orçamento da pesquisa 

Xerox  Custeio R$ 300,00 

Alimentação  Custeio  R$ 100,00 

Digitação  Custeio  R$ 200,00 

Transporte  Custeio  R$ 150,00 

Impressão  Custeio  R$ 330,00 

Encadernação Custeio R$ 120,00 

Tinta para impressora Custeio R$ 120,00 

Total                                                                                            R$ 1350,00 
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ANEXOS 
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Anexo A: Declaração de não iniciação á pesquisa 
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Anexo B: Declaração de isenção de ônus financeiro ao hospital Ophir Loyola 
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Anexo C: Declaração  
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Anexo D: Folha de rosto/plataforma Brasil. 

 

 

 


