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RESUMO | OBJETIVO: avaliar o conhecimento dos estudantes de Enfermagem sobre o uso da hipodermóclise no
idoso. MÉTODO: Pesquisa com caráter quantitativo-descritivo, realizada com 119 estudantes de enfermagem que já
cursaram ou estão cursando a disciplina com abordagem
em Técnica de Administração I e II, mediante entrevista
semiestruturada autoaplicável no contexto de uma universidade privada localizada na cidade de Salvador-BA, nos
meses de setembro e outubro de 2016. RESULTADOS: 71
participantes responderam não conhecer a técnica, sendo
que maioria desses estudantes não vieram transferidos de
outra instituição e não possuem nenhuma formação técnica.

ABSTRACT | OBJECTIVE: to evaluate the knowledge
of nursing students about the use of hypodermoclisis in
the elderly. METHOD: This is a quantitative-descriptive
research carried out with 119 nursing students who
have already studied or are attending the course with a
Management Technique I and II approach, using a semistructured self-administered interview in the context of a
private university located in the city of Salvador, Bahia,
in the months of September and October 2016. RESULTS:
71 respondents did not know the technique, most of whom
were not transferred from another institution and did not
have any technical training.
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Elderly.

Cutaneous

Introdução

trole de sintomas, sobretudo, em pacientes idosos e
em indivíduos em cuidados paliativos, contribuindo
para uma melhora na qualidade de vida e proporcionando maior conforto e segurança para pacientes, familiares e equipe de trabalho. Portanto,
desenvolver e incentivar novos estudos favorecem a
consolidação da terapêutica e a ampliação da discussão sobre a temática nos ambientes institucionais
de saúde, escolas e na docência3,4.

O processo de envelhecimento populacional é um
fenômeno mundial. No Brasil esse crescimento acontece de forma acelerada, no qual em projeções
mais tradicionalistas mostram que seremos o sexto país em maior número de idoso, com um número
maior que 30 milhões de pessoas1,2.
Com o envelhecimento da população, tem-se observado o aumento de morbidades, fragilidades
na atenção primária (promoção e prevenção à saúde) e consequentemente altas taxas de internação
hospitalar (seja para tratamentos clínicos, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos). As alterações
anatomofisiológicas do envelhecimento tegumentar
e vascular associados a presença de fatores senis
que desencadeiam em importantes limitações que
impedem a manutenção de acessos venosos periféricos3,4.

Dentro deste contexto, esse trabalho objetiva avaliar o conhecimento dos estudantes de Enfermagem
sobre o uso da hipodermóclise no idoso.

Método
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa cuja principal finalidade é o delineamento e análise das características de fatos ou
fenômenos6,7. Foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2016, com 119 alunos de uma
instituição de ensino superior privada do município
de Salvador-Ba.

É nesse contexto, que a prática da hipodermóclise, pode ser uma via de administração parenteral
alternativa e eficaz. Desde 1903 a técnica era utilizada em hospitais para hidratação de pacientes
e costumava ser comum, particularmente na medicina geriátrica. Contudo, em meados de 1950 a
concernente prática entrou em desuso, pois esteve
associado a eventos iatrogênicos que ocorreram por
sobrecarga hídrica e ao choque circulatório após a
infusão de grandes volumes pela via subcutânea. Ao
fim dos anos 60, com o advento dos Cuidados Paliativos na Inglaterra, a hipodermóclise voltou a ser
considerada como uma via segura de administração e então a partir da década de 80 que passou
a integrar a paliação e principalmente no cuidado
aos idosos. No Brasil, essa técnica vem ganhando,
aos poucos, seu espaço, ou pelo menos retorno aos
pontos de discussão e estudo3,4,5.

A população do estudo foi composta por discentes
do 3º, 4º, 5º 6º, 7º e 9º semestres do curso de enfermagem. Os critérios de inclusão foram: ser discente de enfermagem e ter cursado ou estar cursando
disciplinas que abordam técnica de administração
medicamentosa. A partir da matriz curricular foi
eleita as disciplinas Técnica de Administração I e/
ou Técnica de administração II como suporte teórico
para a prática assistencial.
Os critérios de exclusão foram: discentes do 8º semestre, que apesar de já terem cursado as disciplinas de apoio teórico, tiveram acesso a essa pesquisa, ainda enquanto projeto, como participação
avaliativa da disciplina obrigatória Metodologia
de Pesquisa Cientifica. Além destes, foram excluídos
alunos afastados por motivos médicos (atestados
médicos e licença maternidade).

A hipodermóclise ou terapia subcutânea é a infusão de fluidos isotônicos e/ou medicamentos por via
subcutânea. Tem como finalidade a reposição hidroeletrolítica e/ou terapia medicamentosa, sendo recomendada na prática clínica e vem sendo utilizada
principalmente em idosos, pacientes oncológicos e
em cuidados paliativos. Entretanto ainda é pouco
utilizada no Brasil6.

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado e autoaplicável, elaborado pelas pesquisadoras, contendo um interrogatório social
(identificação, data de nascimento, semestre em curso na graduação, se já havia cursado a disciplina,

O conhecimento desta técnica permite ao enfermeiro maior possibilidade de atuação quanto ao con-
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Resultados

ano de ingresso e se esse foi por transferência interinstitucional, formação profissional anterior) além
de cinco questões discursivas acerca da temática.
Após a realização de toda a coleta de dados, foi
entregue um folder informativo sobre a hipodermóclise, visando contribuir no processo educativo dos
estudantes.

Foram 119 questionários respondidos pelos estudantes de enfermagem dos quais 110 eram do
sexo feminino e a faixa etária prevalente foi de
18 a 27 anos, sendo a idade máxima encontrada
de 47 anos. Desses, 30 estudantes são originários
de transferência de outra instituição de ensino superior, 8 já haviam cursado a disciplina com abordagem para procedimentos/técnicas em enfermagem.
Quanto à formação profissional 20 estudantes já
tinham formação técnica e 11 declararam exercer
alguma atividade trabalhista, tais como: técnico em
enfermagem, técnico em instrumentação cirúrgica,
técnico em segurança do trabalho e técnico em manutenção automobilística.

As informações coletadas foram armazenadas e tabuladas no programa software Excel Microsoft versão 2010. E os dados foram analisados por meio de
estatística descritiva simples.
A pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição sob CAAE nº
565201716.4.0000.55544, conforme indicação do
Conselho Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP), observando-se ainda os aspectos éticos da Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, o qual
dispõe sobre a ética na pesquisa envolvendo seres humanos. Antes da coleta de dados, os estudantes foram
esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e manifestaram sua concordância por meio da anuência com a
assinatura Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

No que se refere ao conhecimento dos discentes
de enfermagem sobre a técnica de hipodermóclise,
apenas 48 (40,34%) afirmaram conhecê-la, conforme fluxograma 1.

Fluxograma 1. Perfil dos discentes de enfermagem transferidos de outra intuição que disseram conhecer a hipodermóclise

Fonte: As autoras (2018).

Dentre os discentes que conhecem a técnica de hipodermóclise, 19 alunos eram provenientes de outra instituição de ensino superior (IES) por transferência externa, 29 eram originários da própria instituição do estudo,
conforme fluxograma 2.
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Fluxograma 2. Perfil dos discentes de enfermagem oriundos da instituição de ensino que disseram conhecer a hipodermóclise

Fonte: As autoras (2018).

Discussão

de faculdade e elegeram os 3º, 4º, 5º e 7º semestres como os que mais enfatizavam o tema dentre
o conteúdo programático das disciplinas. Tal concordância coaduna as ementas curriculares das
disciplinas ofertadas, que definem os cuidados de
enfermagem de maior complexidade técnica, como
os que exigem conhecimentos de base cientifica e
capacidade de tomar decisões imediatas, dos quais
a administração medicamentosa faz parte9.

É possível inferir que a instituição de estudo tem
abordado a temática, o que é corroborado pelo
percentil de alunos que conhecem o tema. Todavia
é importante ressaltar que existem indivíduos participantes que já atuavam na área de saúde, aumentando possivelmente o índice de acertos. Um estudo
com metodologia semelhante, mas com graduados,
apontou que 71% dos enfermeiros desconheciam
completamente a técnica, o que aponta para a incipiência do conhecimento8.

Foi possível elencar que a matéria de Técnicas de
administração II realizada no 4º semestre foi reconhecida pela maioria dos discentes como a que
mais favoreceu conhecimento sobre a hipodermóclise (Gráfico 1).

Os discentes referiram que o momento de aproximação com a temática ocorreu a partir do 2º ano

Gráfico 1. Momento que os estudantes referiram aproximação com a hipodermóclise

Fonte: As autoras (2018).
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Dezenove estudantes apontaram como indicação
para uso da hipodermóclise: “pacientes não queimados”, “com dificuldade de acesso”, “com necessidade de tratamento”, “em cuidados paliativos”,
“com dor crônica”, “pessoas com fragilidade capilar”, “pacientes em tratamento oncológico” e “pacientes idosos”. O que é validado pela literatura
que define a hipodermóclise como uma via de escolha para os pacientes que necessitam de suporte
clínico para reposição de fluidos, administração de
medicamentos e eletrólitos, e que tenham dificuldades de acesso vascular periférico associado a fragilidade capilar, a sucessivas e mal-sucedidas tentativas de punção venosa periférica, presença de
várias flebites, sinais flogísticos e histórico de trombose venosa3,4,10.

cia da reidratação subcutânea em pacientes idosos
hospitalizados com desidratação leve-moderada
não é inferior à obtida por via intravenosa e apresentar vantagens adicionais13.
Os cuidados a serem demandados ao utilizar-se
desse método foram empregados como ferramenta
educativa num estudo de intervenção com enfermeiros que revelou tais práticas como medida crucial
para propiciar uma redução significativa de celulite após punção na população geriátrica. A educação em enfermagem foi apontada como vital, pois
identificou e corrigiu os déficits de conhecimento na
prática14.
Dentre os efeitos complicadores é possível elencar:
edema local, dor, calor, endurecimento, necrose, eritema ao redor do sítio de inserção do cateter (esperado nas primeiras 4 horas), extravasamento pelo
óstio e a presença de infecção. Há um baixo risco de
disseminação sistêmica, pois não ocorre acesso ao
espaço vascular, e mesmo que essa infecção ocorra,
ela possui uma tendência a se limitar ao local da
inserção, podendo ser facilmente controlada15,16.

A hipodermóclise agrega várias vantagens como:
baixo custo, baixos índices de infecção, indicação
para cuidado domiciliar, facilidade de obter novos
sítios de inserção, possibilidade de ser interrompida
e reiniciada, favorecimento da funcionalidade do
paciente, boa aceitação por parte dos familiares,
dispensa a imobilização do membro. É sobretudo
vantajosa por diminuir as complicações vasculares
sistêmicas, além de permitir a liberação prolongada e a disponibilidade sérica sustentada da medicação, proporcionando alívio de sintomas por mais
tempo11. Apesar dos benefícios, ainda é possível
identificar lacunas teóricas, 71 estudantes afirmaram desconhecer a hipodermóclise.

Apenas três estudantes apontaram efeitos complicadores associados ao volume a ser infundido e
aos aspectos fisiológicos do envelhecimento como:
“via em que não pode ser administrada muitos volumes”, “diminuição da absorção que pode causar
edema subcutâneo”, “turgor diminuído que dificulta a punção”.

Por ser considerada uma via segura e confortável
para o paciente, e reduzir efeitos indesejáveis na
pele, alguns cuidados de enfermagem são indispensáveis, tais como: lavar as mãos antes de manusear o cateter; fazer assepsia da via de acesso
sempre que abrir o sistema, orientar o paciente,
familiares e equipe sobre a possibilidade de discreta hiperemia e edema no local de inserção do
cateter logo após a punção e proteger a punção
com plástico durante o banho para manter a área
seca12. Salienta-se que quando a técnica correta
de punção é realizada e os padrões de diluição/
velocidade de infusão dos medicamentos são respeitadas, são raras as complicações.

A importância de se abordar temas como esses
durante a graduação é condição indispensável
para uma assistência de enfermagem mais coesa. O enfermeiro é responsável pela terapêutica
medicamentosa administrada aos pacientes (seja
por supervisão ou preparo direto) e cabe a esse
profissional evitar ou minimizar eventos adversos/
iatrogênicos. A administração de medicamentos,
a capacidade de avaliar, observar e registrar os
achados encontrados durante a punção e após,
constituem importantes responsabilidades e deveres do profissional17.
O uso adequado da hipodermóclise proporciona
conforto e alívio dos sintomas para o paciente e sua
família, além de possibilitar segurança para a equipe de saúde envolvida no processo de cuidado18.
Conforto e alivio dos sintomas foram apontados por

A terapia subcutânea, hipodemóclise, ressurge
como via de hidratação com potenciais vantagens
para população idosa, embora pouco se saiba sobre sua aplicação em ambiente hospitalar. A eficá-
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