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EDITORIAL

Seria importante abordar características 

peculiares das pessoas idosas para a 

adequação da Terapia Intravenosa? Se sim, 

quais? Essa é a abordagem dessa 

discussão que, não se esgota em si mesma, 

mas quer apenas chamar a atenção dos 

profissionais para alguns tópicos que 

podem passar despercebidos no dia-a-dia e 

que, com certeza, farão a diferença em um 

atendimento individualizado e mais 

eficiente.

Uma das principais tendências da 

enfermagem para o século XXI refere-se ao 

cuidado gerontológico em decorrência do 

rápido e expressivo envelhecimento da 

população, consequência da diminuição 

das taxas de fecundidade e mortalidade e 

aumento da expectativa de vida. Estima-se 

que, em 2025, o Brasil passe a ser a sexta 

população em número de pessoas idosas 

no mundo, algo em torno de 30-32 milhões 

de pessoas com idade ≥  60 anos². Por volta 

de 2035 a população idosa tende a superar 

a população de crianças (0-14 anos). A 

essas mudanças denomina-se transição 

demográfica que é acompanhada pela 

transição epidemiológica, ou seja, a 

mudança nos padrões de morbimortalidade 

da população onde passam a predominar 

as doenças e condições crônicas que 

exigem modificações nos modelos 

assistenciais até então vigentes.

Já faz parte da rotina das instituições de 

saúde a convivência, cada vez mais 

acentuada, com pessoas idosas o que não 

vem sendo necessariamente acompanha-

do por um melhor preparo profissional para 

o atendimento dessa população. A orga-

nização do cuidado a ser prestado às 

demandas apresentadas por esse grupo 

envolve  avaliação  global  reconhecendo 

as alterações decorrentes do processo de 

senescência (envelhecimento fisiológico) 

ede senilidade (alterações no envelheci-

mento relacionadas a condições patoló-

gicas); diagnóstico preciso, planejamento e 

implementação dos cuidados adequados 

às necessidades corretamente identifica-

das e, finalmente, a avaliação da efetivi-

dade do cuidado prestado.

Com o aumento da expectativa de vida, é 

cada vez mais comum a convivência com 

pessoas mais longevas (≥  80 anos) sendo 

esse, o grupo que mais expressivamente 

cresce no conjunto das pessoas idosas. No 

entanto, em termos assistenciais, são mui-

tas as diferenças existentes entre as pes-

soas idosas de 60/70 anos e as de 80, 90 ou 

100 anos; diferenças essas ainda pouco 

conhecidas e, praticamente inexistentes, 

como conteúdo, nos currículos de gradua-

ção de enfermagem.

Uma das principais características das pes-

soas idosas, resultado das múltiplas modi-

ficações dos sistemas orgânicos e da 

progressiva diminuição da capacidade de 

manutenção do equilíbrio homeostático, é a 

de não apresentarem os sinais e sintomas 

clássicos das doenças que podem ainda es-

tar obscurecidos ou atípicos (ex: infecção 

sem febre ou com níveis sub-febris; infarto 

sem dor ou com apresentação atípica, etc). 

A partir da 4ª década de vida há, aproxi-

madamente, uma perde de 1% de função/ 

ano nos diferentes sistemas orgânicos. Es-

sas modificações estruturais e fisioló-

gicas, em condições normais, não costu-

mam ocasionar distúrbios funcionais; no 

entanto, em condições de sobrecarga, 

pode aumentar o risco de ocorrência de 

morbidades. 

Com o avançar da idade há uma pro-

gressiva perda de água na composição 

corporal. De cerca dos 70% observados 

nas crianças passa-se a algo em torno de 

50% nos idosos. Assim, qualquer perda de 

líquido,líquido, mesmo que moderada, 

pode conduzir a um quadro de desidratação 

dificultando a punção venosa quer pela 

dificuldade na localização do vaso, quer por 

sua maior fragilidade ou ainda pela 

presença de quadros confusionais que 

tendem a dificultar ainda mais a execução 

de procedimentos dolorosos e/ou invasivos.

 

Nessas circunstâncias, a escolha do local 

de punção bem como a adequação do ma-

terial a ser utilizado deve ser minu-

ciosamente planejada buscando evitar a 

ocorrência de múltiplas punções e de res-

trições desnecessárias e desrespeitosas. 

Cabe lembrar que “turgor de pele” não é um 

parâmetro indicado para avaliação de 

desidratação em idosos em decorrência 

das alterações na estrutura da pele por eles 

apresentada.

Com o envelhecimento a gordura corporal 

tende a apresentar uma distribuição mais 

centrípeta, ou seja, maior presença de gor-

dura na região abdominal e menor em mem-

bros, superiores e inferiores. Há também 

diminuição de massa muscular, em especial 

nos idosos mais longevos (≥   80 anos). 

Tais alterações diminuem a base de sus-

tentação interna dos vasos sanguíneos au-

mentando sua mobilidade e, assim, difi-

cultando a punção venosa. Isso pode ser 

minimizado promovendo um apoio contra-

lateral no membro a ser puncionado subs-

tituindo as estruturas modificadas. A pele da 

pessoa idosa é mais delgada e tem menor 

elasticidade. 

PECULIARIDADES DA TERAPIA INTRAVENOSA EM PESSOAS IDOSAS
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Associado à diminuição das glândulas 

sudoríparas e sebáceas, observa-se uma 

diminuição de sua resistência tornando-a 

mais vulnerável a lesões. Tais alterações 

devem ser consideradas quando da 

escolha do material de fixação a ser 

utilizado, pois materiais com adesividade 

excessiva podem provocar o descolamento 

da epiderme quando de sua retirada ocasio-

nando desconforto, dor e aumentando o ris-

co de ocorrência de infecções.

Quanto aos vasos:
- há um   da fibrose, do acúmulo de Ca e lipí-
dios e da proliferação celular na túnica ínti-
ma (camada + interna) dos vasos contri-
buindo para o desenvolvimento da ateros-
clerose;
- há uma calcificação das fibras de elastina 
e do colágeno na túnica média (camada 
intermediária) ocasionando o enrijecimento 
dos vasos,  da resistência periférica e da PA 
sistólica;
- a túnica adventícia (+ externa) é pouco ou 
nada afetada pelo processo de envelhe-
cimento. 

Internamente os vasos podem apresentar 
placas ateromatosas e estruturas calcifi-
cadas. Muitas vezes esses vasos tornam-
se muito perceptíveis por ocasião do garro-
teamento para punção, no entanto, são ina-
dequados, pois podem apresentar compro-
metimento do fluxo sanguíneo circulante.

As alterações nas paredes dos vasos fazem

com que, com o passar dos anos, esses se 
tornem mais tortuosos, o que pode dificultar 
a punção e fixação. Cuidados deves ser 
tomados para que o garroteamento não 
provoque uma estase sanguínea excessiva 
pois, nesses casos, a agulha, ao ser 
introduzida no vaso, provocará um rompi-
mento maior  que  seu  diâmetro, devido à 
pressão interna causada pelo acúmulo de 
sangue em uma vaso menos elástico, 
gerando extravasamento ao redor da 
punção e inutilizando a mesma. Assim, 
exceto em situações de emergência, as 
punções das pessoas idosas devem ser 
planejadas e executadas calmamente 
geralmente utilizando maior tempo que o de 
costume. 

Recomenda-se o garroteamento inicial 
para localização do vaso a ser puncionado. 
Uma vez escolhido e localizado, deve-se 
liberar o garroteamento permitindo a regu-
larização do fluxo sanguíneo para diminuir 
a pressão interna e, passado alguns minu-
tos, proceder a punção normal.

Ocorrem ainda, entre muitas outras, alte-
rações nos sistemas cardíaco e renal que, 
em circunstâncias normais, não são preju-
diciais ou comprometem a vida normal da 
pessoa idosa. No entanto, quando subme-
tidas a situações de estresse, tais sistemas 
podem não responder adequadamente. 

Por tais  razões, toda  infusão venosa  deve
ser rigorosamente controlada. Infusões 
muito rápidas podem levar a descompen-
sação  cardíaca  colocando  a vida do idoso 

em risco. Por outro lado, a função renal 
deve ser observada, pois a ocorrência de 
alterações pode comprometer a excreção 
das drogas e o excesso de drogas ou a 
utilização das com  elevada  toxicidade, po-
dem comprometer a função renal. 

Assim, o cuidado à pessoa idosa deve ser 
rigorosa e minuciosamente planejado para 
que ele possa ser beneficiado com a tera-
pêutica e não prejudicado pela mesma. 
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Escola de Enfermagem da Universidade 
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²No Brasil, segundo a Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 
2528/2006) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/2003), são considerados idosos 
todas as pessoas a partir dos 60 anos de 
idade.

Os cateteres intravasculares são 

fundamentais e indispensáveis na prática 

da medicina moderna, principalmente nas 

Unidades de Terapia Intensiva, porém é 

uma importante fonte de infecção. As 

infecções primárias da corrente sanguínea 

(IPCS) constituem em preocupação cons-

tante nas instituições hospitalares, estima-

se que 60% das bactérias nosocomiais 

estejam relacionadas a algum tipo de aces-

so vascular. O risco de IPCS pode estar 

associado à localização do acesso, 

experiência do profissional que realiza o 

procedimento, tempo de permanência do 

acesso, entre outros (CDC).

A IPCS é responsável pelo aumento da 
morbidade, mortalidade, maior tempo de 
internação e elevação dos custos 
hospitalares.

Atentos este panorama e baseados em 

publicações recentes que relatam que a 

incidência de IPCS é maior em países em  

desenvolvimento, a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), publicou 

em setembro último o manual de Orienta-

ções para Prevenção de Infecção Primária 

de Corrente Sanguínea. Trata-se de um 

documento elaborado pela equipe 

Uipea/GGTES/Anvisa  e  por  um grupo  de 

 profissionais de diversos serviços de saúde 
do Rio Grande do Sul e São Paulo. O 
manual foi elaborado após a revisão da 
literatura existente e orienta sobre ações 
que possam reduzir o risco de aquisição de 
IPCS em pacientes com algum tipo de 
acesso vascular, o objetivo é melhorar a 
qualidade e segurança da assistência a ele 
oferecida. A publicação encontra-se dispo-
nível acessando o site: www.anvisa.gov.br

Rita Tiziana Verardo Polastrini
Presidente  INS Brasil
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ENTREVISTA

Em sua opinião, quais as habi-

lidades necessárias para o enfer-

meiro que realiza terapia de infusão 

em idosos?

O enfermeiro deve ter habilidade e 

competência técnica, devendo estar 

sempre atualizando seus conhecimen-

tos. Deve agir com princípios éticos, ter 

paciência, bom senso, empatia. Deve 

atuar com sensibilidade e generosi-

dade, esclarecendo dúvidas.

Quais os principais cuidados no 

preparo do paciente idoso que ne-

cessita de uma terapia de infusão?

Explicar o procedimento ao paciente e 

familiares, separar o material ade-

quado e utilizar cateter não-agulhado 

para a segurança do paciente, além 

disto, posicionar o paciente de maneira 

confortável, garantir a privacidade no 

momento do procedimento.

Quais as principais vias de acesso 

utilizadas para a terapia de infusão 

nos pacientes idosos?

A via preferencial de acesso para infu-

são nos idosos em domicílio é a hipo-

dermóclise. Os locais preferenciais são 

aqueles que respeitem a mobilidade do 

paciente, sendo recomendados a face 

externa e terços médio e distal da coxa, 

face anterolateral do abdomen, região 

escapular e torácica superior entre 4º e 

5º espaço intercostal. 

A NR 32, publicada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego em 2005, traz em 

seu bojo um considerável avanço na 

garantia do direito à proteção dos 

trabalhadores de saúde. Uma de suas 

determinações é a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de saúde substi-

tuírem os materiais perfurocortantes 

tradicionais por outros, com dispositivo 

de segurança contra acidentes. A 

Portaria MTE nº 939 estabeleceu o 

prazo para essa substituição, que ex-

pirou em novembro de 2010, incluindo 

Por que estas vias são mais ade-

quadas para atender à necessidade 

terapêutica do idoso?

São mais adequadas porque são mais 

seguras para os pacientes e seus fami-

liares. O cateter utilizado é preferenci-

almente o não-agulhado para evitar 

acidentes em casos de saída acidental. 

É a via de escolha em casos de dificul-

dade de punção endovenosa, também 

por ser realizada no domicílio e pela 

inexistência de efeitos colaterais 

graves. Além disso, é mais confortável, 

pois evita-se repetidas punções. Apre-

senta menor custo, monitorização 

menos frequente, risco diminuído de 

sobrecarga de volume e menor risco de 

infecção. É importante lembrar que 

previne a hospitalização dos idosos por 

desidratação. Enfim, a hipodemóclise 

tem um impacto positivo na qualidade 

de vida dos pacientes de maneira 

geral, em especial nos idosos.

Quais as principais dificuldades 

encontradas para a realização da 

terapia de infusão no idoso?

Como a técnica é simples, segura e 

eficaz, não encontramos dificuldades. 

Podem surgir dificuldades relativas as 

questões ambientais,  h ig iene,  

adaptação do domicílio com relação 

aos materiais e equipamentos para a 

infusão (ex: suporte para frasco e 

equipo).

o período de capacitação dos traba-

lhadores e adaptação do mercado. É 

importante destacar que a medida, 

embora inovadora, não pode ser ado-

tada de forma isolada, já que os aciden-

tes de trabalho são multifatoriais, frutos 

da forma como se dá o processo de 

trabalho como um todo.

Referências:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO

E EMPREGO. Norma Regulamenta-

dora de Segurança e Saúde no Tra-

balho em Estabelecimentos de Saúde. 

Em sua opinião, quais os principais 

cuidados durante o preparo e admi-

nistração de um medicamen-

to/solução em um paciente idoso?

Os principais cuidados são: respeitar o 

ângulo de introdução que deve ser de 

30 graus, rodízio do local das punções, 

realização da troca a cada 96 horas, 

avaliação do local de inserção, controle 

da velocidade de infusão das soluções 

e fixação do cateter através de cober-

turas estéreis transparentes ou fita 

adesiva hipoalergênica.

Em termos de complicações, cite as 

mais frequentes que ocorrem 

durante a terapia de infusão em 

pacientes idosos:

Na literatura, as complicações mais 

frequentes, embora raras são: edema 

local, eritema, lesão de pele e dor, mais 

relacionado com o posicionamento in-

correto da agulha. No PAD (Programa 

de Assistência Domiciliar Hospital Uni-

versitário), durante os últimos 8 anos 

não houve complicações. Ressalta-se 

que nos pacientes emagrecidos há 

maior risco de iatrogenia.

Elisabete Finzch Sportello*

Ivanyse Pereira*

Terezinha Hiroko Fujiki Hashimoto*

*Enfermeira do Serviço de Assistência 

Domiciliar do Hospital Universitário da 
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ARTIGO COMENTADO

A hipodermóclise é definida como um 
método de infusão de fluidos no tecido 
subcutâneo (SC). Esta técnica é usada 
como substituição da terapia intravenosa 
especialmente para pacientes geriátricos 
ou pacientes em cuidados paliativos. 
Estudos mostraram que a hipodermóclise 
foi bem tolerada por pacientes idosos e foi 
tão seguro e eficaz quanto a terapia intra-
venosa. São frequentes questões relacio-
nadas ao uso subcutâneo de diferentes 
medicamentos e soluções, dúvidas para 
realização de medicamentos por via SC que 
não apresentam indicação na bula (me-
dicamentos off-label), falta de informações 
sobre o tema na literatura. Com isso, o 
objetivo deste estudo foi pesquisar o uso da 
hipodermóclise em departamento de geria-
tria e avaliar práticas oficiais sobre a terapia 
bem como evidências na literatura de 34 
medicamentos usados em cenário geriá-
trico.
O estudo foi desenvolvido pelo departa-
mento de geriatria de hospital universitário 
em unidades de terapia intensiva, de reabili-
tação, oncológica e cuidados paliativos. Foi 
aplicado questionário com perguntas sobre 
administração de medicamentos e solu-
ções, incluindo frequência, modo de admi-
nistração e eventos adversos entre 27 
enfermeiros e 52 médicos. Destes, 22 
enfermeiros e 37 médicos responderam ao 
questionário. A via SC foi a mais citada para 
cuidados paliativos (83%), pacientes desi-
dratados (54%), pacientes com alterações
no sistema nervoso central (25%) e paci- 

entes oncológicos (22%) quando a admi-
nistração por via oral ou intravenosa estava 
impossibilitada (73% e 68% respec-
tivamente) ou por ser mais confortável para 
o paciente (27%). Entre as contra indica-
ções relatadas pelos médicos, as mais fre-
quentes foram o edema (36%), infecção de 
pele (28%) e distúrbios de coagulação 
(15%). Os medicamentos mais usados por 
via SC: morfina (98%), haloperidol (90%), 
furosemida (69%), hidromorfina (56%), 
glicopirrolato (54%), levomepromazina 
(54%), dexametasona (51%) entre outros. 
Já as soluções mais administradas foram: 
SF0,9% (95%), SGF (31%) e SF0,45% 
(24%). Os locais para realização da hipo-
dermóclise foram: coxa (100%), braço 
(82%) e região abdominal (77%) e o modo 
de administração foi através de infusão 
lenta em 5 minutos (82%), administração 
em bolus (36%) e uso de bomba de infusão 
de seringa (9%). Cateteres curtos foram os 
mais utilizados e o uso de anestésico local 
raramente foi citado (5%). Os principais 
eventos adversos relacionados foram: dor 
(88%), inflamação (75%), edema (51%). 
Infecção (46%) e abscesso (22%) foram 
relatados pela equipe médica. O principal 
problema encontrado pelos enfermeiros foi 
a formulação inadequada dos medica-
mentos para uso subcutâneo devido a con-
centração da solução. E  46% dos médicos 
verificam se o medicamento possui licença 
para administração subcutânea e 11% nun-
ca verificam. Foi realizada também uma 
pesquisa on line sobre medicamentos co-

mercializados no país e usados em geria-
tria, na qual foram selecionados 34 me-
dicamentos. Após, foi realizado uma revisão 
sistemática na literatura envolvendo 
administração de medicamentos e hidra-
tação subcutânea em idosos, com 
avaliação do nível de evidência de cada 
estudo encontrado. Dos 34 medicamentos 
revisados, somente 38% (13), princi-
palmente analgésicos e antimuscarinicos, 
eram habilitados para uso subcutâneo. Dos 
medicamentos citados pelos enfermeiros e 
médicos no questionário, somente a morfi-
na e a dexametasona era aprovada para 
uso sub-cutâneo. Um total de 231 artigos 
foram encontrados, porém 68 foram identifi-
cados como relevantes para avaliação de 
hipodermóclise em idosos. Somente a mor-
fina e hidratação por via subcutânea tem 
sido intensamente avaliada na literatura 
com estudos de alto nível de evidência. O 
estudo mostrou que há uma importante 
lacuna entre as práticas atuais e informa-
ções oficiais bem como evidências na litera-
tura sobre o tema. A realização da hipo-
dermoclise requer desenvolvimento do apri-
moramento de competências e habilidades, 
bem como desenvolvimento de protocolos 
institucionais para realização segura deste 
procedimento.  

Karina Sichieri 
Enfermeira Chefe da Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital Universitário da 
USP e mestranda em Saúde do adulto 
pela Escola de Enfermagem da USP.
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