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Introdução: Pacientes em cuidados paliativos comumente apresentam intolerância da via oral 
ou rede venosa de difícil manutenção devido condições clínicas decorrentes da doença avançada. 
A hipodermóclise (infusão de soluções e fármacos no espaço subcutâneo) é uma alternativa para 
administração segura de medicamentos, garantindo conforto e evitando eventos adversos por 
punções venosas repetidas1,2. Objetivos: Avaliar o   perfil   e as   características   clínicas   
relacionadas   à terapêutica por hipodermóclise em pacientes paliativos. Método: Estudo de 
coorte prospectivo, que caracterizou 80 pacientes internados no Núcleo de Cuidados Paliativos 
(NCP) de um hospital público universitário no sul do Brasil, quanto ao sexo, idade, motivo de 
internação, indicação da hipodermóclise e tempo de permanência do cateter. Resultados: Houve 
distribuição uniforme para ambos os sexos 40(50,0%) e média de idade de 62,3 anos. Os 
principais motivos de internação relacionaram-se a dor não controlada 47(58,8%), 
náuseas/vômitos 30 (37,5%), dispnéia 24(30,0%) e desorientação 22(27,5%). Entre as indicações 
para hipodermóclise prevaleceram analgesia fixa 63(78,8%), rede venosa inacessível 51(63,8%) 
e intolerância da via oral 38(47,5%). O tempo médio de permanência do cateter foi de 7,25 dias. 
Conclusões: A hipodermóclise constitui uma via segura para administração de medicamentos 
em pacientes de cuidados paliativos, pois proporciona eficácia terapêutica no controle dos 
sintomas e menor invasibilidade, evitando múltiplas punções. Contribuições/implicações para a 
Segurança do Paciente: A prática da hipodermóclise qualifica a assistência, maximiza o conforto 
e previne incidentes de segurança relacionados a repetidas punções venosas no paciente em 
situação de vulnerabilidade e sofrimento. 
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