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Introdução

Relato de caso/experiência

A hipodermóclise caracteriza-se como uma técnica utilizada
para a oferta de reposição de fluídos e administração de
medicamentos por via subcutânea, por meio de um método
simples e seguro, com menores riscos e complicações¹.
Com o avanço dos estudos relacionados a técnica, sua
prática se encontra cada vez mais indicada aos pacientes
pediátricos, uma vez que esse público apresenta a
necessidade de estabelecer uma alternativa de via para
tratamento, considerando as dificuldades de acesso venoso
inerentes as características anatômicas e fisiológicas da
criança². Considerando a importância em estabelecer outros
meios de garantia na terapêutica medicamentosa da criança,
este relato de caso tem como objetivo descrever a
introdução da prática da hipodermóclise nas Unidades de
Internação Pediátrica do Hospital Municipal Infantil Menino
Jesus.

O paciente pediátrico possui características especificas
relacionadas a sua idade que resultam em maior dificuldade
de obtenção de um acesso venoso, bem como sua
durabilidade³. Devido a fragilidade capilar, dificuldade de
acesso venoso e múltiplas punções realizadas por perda
frequente de acesso, encontramos a necessidade da busca
de uma alternativa para a administração de medicamentos
e reposição de fluidos em nossa instituição.
Diante desta demanda, iniciamos a expansão do
conhecimento na terapia por Hipodermóclise por meio de
busca na literatura, realização de um curso teórico prático
de modalidade hídrida para os colaboradores, quando os
colaboradores conheceram a técnica, bem como sua
indicação. Após este curso, foi apresentada a proposta de
implementação no nosso serviço, e então, iniciado os
estudos e pesquisas cientificas através das bases de dados
para elaboração do Protocolo de Hipodermóclise. Tivemos o
engajamento das equipes de farmácia, educação
continuada, médica e de enfermagem para a construção do
protocolo, quando a principal fonte de consulta para a
construção do documento foi o manual criado em 2019 pela
ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos) sobre o
Uso da via subcutânea em pediatria. Nosso protocolo
descreveu em detalhes as indicações, contra-indicações,
cuidados para manutenção/utilização da via, materiais
necessários e técnica utilizada e abrangeu todas as
unidades assistenciais da Instituição, e determinou em
primeiro momento, a realização da punção pelo enfermeiro.
Desde a elaboração do protocolo, investimos em orientação
e treinamento das equipes quanto a técnica e seus
cuidados. Foram elaboradas placas de sinalização de
acesso para hipodermóclise, onde as mesmas são fixadas
nos leitos para maior atenção dos colaboradores,
garantindo maior segurança e manutenção do acesso.
Diante da dificuldade de acesso venoso, o enfermeiro do
setor, em conjunto com a equipe médica e de farmácia,
determinam a indicação da hipodermóclise para
continuidade do tratamento caso a terapia seja elegível.
Após sua indicação, a concentração, diluição e velocidade
de infusão são prescritas pelo profissional médico de
acordo com as recomendações da farmácia, baseadas no
próprio manual da ANCP no artigo publicado pela University
Of Porto⁵.

Discussão

Por se tratar ainda de um procedimento pouco utilizado em
Pediatria, e desconhecido por grande parte de
colaboradores e pacientes/familiares, a orientação
constante de ambos é de suma importância para o sucesso
no tratamento do paciente e manutenção do acesso.
Embora a experiência tenha obtido resultados positivos no
cenário prático, ainda é necessário que haja a coleta de
dados e acompanhamento constante durante todo o tempo
de terapia, visando identificar pontos de melhoria e
necessidade de atualização do protocolo. A implantação
do protocolo demonstra resultados promissores,
despertando o interesse e engajamento dos profissionais
no desenvolvimento da prática. ³;⁵

Conclusão
Embora ainda seja recente a implantação da
hipodermóclise na prática clinica da instituição, já podemos
identificar os resultados positivos de tal alternativa de
acesso, pois reduzimos dor e sofrimento devido a múltiplas
punções para obtenção de acesso venoso, substituímos a
necessidade de acesso venoso central e administrações
de medicamentos por via intra muscular intermitente,
diminuímos gastos financeiros por ser um procedimento de
baixo custo e reduzimos os riscos de complicações locais
como hematomas, infiltrações e flebites. Podemos
perceber, ainda que sejam necessárias coleta de dados
posteriores, que a percepção dos acompanhantes dos
pacientes frente a hipodermóclise, tem sido positiva.
Através da orientação e esclarecimento adequado sobre a
técnica e seus cuidados, conseguimos obter a autorização
dos acompanhantes para a realização do procedimento e
sentimento de satisfação com o resultado, garantindo
assim a redução do sofrimento, tratamento eficaz e maior
qualidade na assistência prestada.
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