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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 011/CT/2019 

 

Assunto: Competência da equipe de Enfermagem na realização da hipodermóclise. 

Palavras-chave: Enfermagem; Enfermeiro; Hipodermóclise; Técnico de 

Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sobre a via de administração de fluidos no tecido subcutâneo, a Hipodermóclise; de quem é a 

competência de realizar o procedimento de punção? Exclusiva do Enfermeiro?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O cuidar de indivíduos com doenças sem possibilidade de cura terapêutica é um 

modelo de atenção à saúde denominado cuidado paliativo. Este desempenha um papel de 

destaque, na medida em que humaniza a visão da equipe de saúde, propõe um cuidar holístico 

e integra aspectos multidimensionais em situações clínicas cujo prognóstico não responde ao 

tratamento curativo (GODINHO, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 

e atualizado em 2002, "Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma 

equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade devida do paciente e seus 

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

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

sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais" 

A infusão de líquidos e medicamentos por via subcutânea é denominada 

hipodermóclise ou terapia subcutânea. Considerada uma modalidade para a administração de 

fluídos que permite a correção rápida de desiquilíbrio hidroeletrolítico, é um método efetivo 

de hidratação para pacientes que apresentam inadequada ingesta oral e desidratação 

consequente às situações como a redução da sede no idoso, a anorexia, a dificuldade de 

deglutição, a confusão e a agitação e também na tentativa sem sucesso de hidratação por 
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sondagem enteral. Além disso, pode ser uma alternativa para a administração de fármacos 

como analgésicos e antibióticos. Pode estar indicada durante os cuidados no fim de vida, por 

meio da infusão concomitante de analgésicos, ansiolíticos e fluidos, além da prevenção da 

sensação de boca seca, constipação, confusão e administração de soluções de aminoácidos em 

casos de desnutrição moderada, condições que podem agravar o estado geral do paciente 

terminal (THOMAS et al., 2008; LYBARGER, 2009; NEVILLE, 2013).  

Pacientes com câncer em situação de doença fora de possibilidade terapêutica de 

cura tendem a apresentar alterações clínicas como vômitos incoercíveis, disfagia, obstrução 

intestinal, dispneia, desidratação, astenia, delírio e dor. Essas alterações predispõem a 

instabilidades hemodinâmicas e desequilíbrios hidroeletrolíticos que podem gerar sofrimento 

e desgaste no paciente com câncer (PONTALTI, 2016). 

 Ao utilizar esta via deve-se considerar os seguintes fatores: os fluidos são 

absorvidos por difusão capilar, por isso a absorção fica reduzida quando há comprometimento 

da irrigação no sítio de infusão como, por exemplo, em presença de edemas e hematomas. As 

soluções com extremos de pH (< 2 ou > 11) apresentam risco aumentado de precipitação ou 

irritação local. As soluções com pH próximo à neutralidade e soluções isotônicas são mais 

bem toleradas. Os opioides são, geralmente, bem tolerados. Pacientes em controle álgico se 

beneficiam da via subcutânea para os medicamentos de resgate. Os níveis séricos de opioides 

por via subcutânea se aproximam daqueles obtidos após administração intramuscular, o que 

proporciona segurança e eficácia na administração desses medicamentos (INCA, 2009). 

Os cuidados de Enfermagem com relação a hipodermóclise são os seguintes: 

monitorar o sítio da punção quanto a: sinais de irritação local nas primeiras 4 horas; sinais 

flogísticos: edema, calor, rubor e dor; endurecimento; hematoma; necrose do tecido 

(complicação tardia). Monitorar o paciente quanto a: presença de febre, calafrio, dor; cefaleia; 

ansiedade; sinais de sobrecarga cardíaca como: taquicardia, turgência jugular, hipertensão 

arterial, tosse, dispneia. Fazer rodízio do sítio de punção a cada 96 horas, respeitando a 

distância de 5 cm do local da punção anterior. Considerar características clínicas do paciente, 

e ambientais. Após a administração de medicação, injetar 1 ml de soro fisiológico a 0,9% para 

garantir que todo o conteúdo do dispositivo foi introduzido no sítio de punção. Se for 
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observado edema local, recomenda-se diminuir o gotejamento ou suspender a infusão (INCA, 

2009). 

Considerando o que diz a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498 

de 25 de junho de 1986 e o Decreto Regulamentador n° 94.406, de 08 de junho de 1987: Art. 

11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: 

[…] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; […] m) 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas.  

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) 

participar da equipe de saúde. 

Considerando a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. 

Levando em consideração o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução COFEN Nº 0564/2017, diz: 

Art. 22 (Direitos) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

Art. 59 (Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 62 (Proibições) Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 
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O Parecer n° 031/2014 do COREN/SP, refere que na hipodermóclise, tanto a 

punção quanto a administração de fluidos prescritos, podem ser realizadas por membros da 

equipe de Enfermagem (Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem), desde que o 

profissional seja treinado, capacitado e suas habilidades constantemente validadas por meio 

da educação permanente. Para o alcance dos resultados esperados, a operacionalização do 

Processo de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº358/2009, deve ser uma prática 

continua. Salientamos ainda que as atribuições que envolvem a infusão no tecido subcutâneo 

devem estar claramente descritas nos protocolos institucionais. 

O Parecer nº 004/2017 do COREN/BA, em sua conclusão refere que o uso da via 

subcutânea e quando indicado a realização da hipodermóclise, pode ser realizada tanto pelo 

Enfermeiro quanto pelo Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, seja durante a punção e/ou 

administração de fluidos e medicamentos prescritos, desde que o profissional esteja habilitado 

e tenha conhecimento quanto à compatibilidade para infusão das soluções. Para o alcance dos 

resultados esperados, a operacionalização do Processo de Enfermagem, conforme a Resolução 

COFEN nº 358/2009, deve ser uma prática contínua pautada na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem que preconiza uma organização dos serviços de Enfermagem de modo que 

todos os procedimentos estejam claramente descritos nos protocolos institucionais. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que a hipodermóclise, tanto a punção quanto a administração de fluidos prescritos, 

podem ser realizadas pela equipe de Enfermagem (Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem), desde que esses profissionais estejam devidamente capacitados, com suas 

habilidades constantemente validadas por meio da educação permanente e o procedimento 

previsto no protocolo institucional. 

Salientamos ainda, que todo o processo de administração de medicamentos requer a 

aplicação das nove certezas: Paciente certo, Medicamento certo, Via certa, Hora certa, Dose 

certa, Registro certo da administração, Orientação correta, Forma certa e Resposta certa, 

atitudes que visam  segurança do paciente e são recomendações fazem parte do protocolo de 

segurança na administração de medicamentos da ANVISA.  
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 06 de março de 2019. 

 

 
Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06/03/2019.  
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