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APLICABILIDADE DA HIPODERMÓCLISE E VANTAGENS DE SEU USO EM 

IDOSOS. 

 

RESUMO 

 O aumento do conhecimento e responsabilidade da enfermagem no cuidado 

ao idoso fragilizado se baseia devido a mudança do perfil demográfico da população 

e a maior vulnerabilidade de idosos com doenças crônico-degenerativas, suscita dos 

enfermeiros conhecimento e habilidade na execução da técnica de hipodermóclise. A 

hipodermóclise se caracteriza pela infusão de medicamentos ou fluidos isotônicos por 

via subcutânea, sua técnica consiste em uma punção na camada mais profunda da 

pele, chamada hipoderme. Sua finalidade é promover hidratação hidroeletrolítica ao 

idoso desidratado e administração de medicamentos. Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo, do tipo revisão narrativa de literatura. O objetivo é conhecer a 

aplicabilidade da hipodermóclise e vantagens de seu uso em idosos. É um estudo do 

tipo revisão narrativa de literatura. Os resultados preliminares apresentam como 

Aplicabilidade da hipodermóclise: via de acesso para hidratação, ou mesmo como 

substituto da via oral. As vantagens de seu uso, dentre outras, apresenta baixo risco 

de infecção, elevado grau de conforto e baixo custo. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o aumento da população idosa evidencia-se o grande número de doenças 

crônico-degenerativas que muitas vezes demandam assistência hospitalar ou mesmo 

internação domiciliar. 

O advento da mudança do perfil demográfico no Brasil suscita a qualificação 

dos profissionais de enfermagem para atender a população idosa1.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Mesmo sendo uma técnica secular, a hipodermóclise é pouco conhecida entre 

os enfermeiros brasileiros e raramente utilizada na assistência de enfermagem ao 

idoso. Percebe-se também que há uma resistência ao uso da hipodermóclise fora das 

unidades de cuidados paliativos, este fato é evidenciado pelas raras prescrições 

médicas de fármacos por via subcutânea (SC) e infusão de fluídos SC2-3.  

Em contraposição ao citado, autores4-5 referem que a infusão de fluidos por 

hipodermóclise tem sido preconizada como via de infusão, mas para isso é necessário 
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conhecer os sítios anatômicos mais indicados para a infusão, sendo eles as regiões: 

deltoide, anterior do tórax, escapular, abdominal e face anterior e lateral da coxa5. 

Essa realidade suscita a inclusão do tema na formação dos enfermeiros, de 

maneira que conhecendo a técnica, as vantagens e a aplicabilidade se apropriem dos 

fundamentos e desenvolvam estudos direcionados ao uso na prática clínica. 

Sendo assim, considera-se relevante conhecer a aplicabilidade da 

hipodermóclise e vantagens de seu uso em idosos. 

 

OBJETIVO 

Conhecer a aplicabilidade da hipodermóclise e vantagens de seu uso em 

idosos. 

 

METODOLOGIA 

É um estudo do tipo revisão narrativa, compreendendo o período de 2008 a 

2018. Critérios de inclusão: artigos escritos em português, inglês ou espanhol, 

publicados nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra. Critérios de exclusão: artigos 

em outros idiomas, não disponibilizados na íntegra e publicação anterior a 2008.  

Para a localização do material foi feita busca nas bases de dados LILACS - 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; SciELO – Scientific 

Electronic Library Online; BDENF - Base de dados de Enfermagem, por meio da 

associação ou interseção dos termos: Hipodermóclise, Infusão subcutânea, Idoso, 

Enfermagem. Foram localizados até o momento cinco artigos que respondem aos 

critérios de inclusão e ao objetivo do estudo.  

O processo de avaliação e análise do material bibliográfico seguiu a seguinte 

trajetória: 1ª etapa – leitura e análise inicial para identificar a pertinência do material e 

enquadramento nos critérios de inclusão; 2ª etapa –   leitura exaustiva, resenha e 

fichamento do material para extração das informações que respondem ao nosso 

objetivo; 3ª etapa – Análise comparativa que compreende a organização e análise dos 

resultados. Os dados serão apresentados de maneira descritiva. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Aplicabilidade da hipodermóclise  

Utilizada como via de acesso para hidratação ou infusão de medicamentos em 

indivíduos que apresentam vulnerabilidade, dentre eles destacam-se os idosos, 
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indivíduos com doenças crônico-degenerativas e pacientes submetidos a cuidados 

paliativos 4-5.  

Outra indicação do uso da via subcutânea é quando o paciente apresenta 

inviabilidade para administração de fármacos por via oral, ou mesmo impossibilidade 

de punção venosa5. 

Vantagens do uso da hipodermóclise  

A aderência ao tratamento é facilitada com o uso da via subcutânea, 

principalmente pelo fato desta técnica poder ser realizada em pacientes que estão em 

casa4.  

A hipodermóclise é uma técnica que apresenta baixo risco de infecção, elevado 

grau de conforto otimização da assistência prestada pelos profissionais de 

enfermagem4 uma vez que quando usada de maneira adequada exige menor 

manipulação do paciente, oferece maior comodidade e menor possibilidade de 

intercorrências5 e maior qualidade de vida3. 

É uma técnica simples, rápida e de fácil execução e que garante segurança na 

administração de diversos medicamentos e fluídos isotônicos. 
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