
As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) atendem
pacientes graves ou de alto risco, que exigem recursos
especializados, necessitando de um grande número de
medicamentos e intervenções. Os medicamentos
potencialmente perigosos são comumente utilizados
neste setor, assim como os fármacos vasoativos, que
são substâncias vasoconstritoras ou vasodilatadoras,
usualmente infundidas para tratar hipotensão grave,
crise hipertensiva ou choque. A administração não
racional desses fármacos pode acarretar reações
graves e, muitas vezes, irreversíveis. Portanto, é
fundamental se adotarem estratégias para a
prevenção de erros de medicação nesse ambiente.
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REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

Relatar a elaboração de um material de consulta
rápida e acessível incluindo as principais informações
acerca das substâncias vasoativas para dar suporte à
administração correta desses fármacos e colaborar
com a promoção da segurança do paciente na UTI de
um hospital de ensino.

Relato de experiência. O material de consulta foi
desenvolvido a partir de uma demanda ativa da equipe
de enfermagem da UTI. A seleção dos medicamentos
baseou-se na padronização do hospital. Para fornecer
e confrontar todas as informações presentes na tabela
foram utilizados: bulas dos medicamentos; Handbook
on Injetable Drugs (2005); Manual Farmacêutico do
Albert Einstein: Tabela de diluição de medicamentos
intravenosos gerais; Guia Farmacêutico 2014/2015 do
Hospital Sírio-Libanês; e os bancos de dados
Micromedex e Stabilis.

O material de consulta rápida proporciona praticidade
e segurança à rotina da equipe de enfermagem,
contribuindo com o uso racional de medicamentos e a
prevenção de erros de medicação.
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ADMINISTRAÇÃO RACIONAL DE FÁRMACOS 
VASOATIVOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: ELABORAÇÃO DE UM GUIA PRÁTICO

O material de consulta contempla informações sobre os
fármacos: cloridrato de dobutamina, cloridrato de
dopamina, hemitartarato de norepinefrina,
nitroglicerina, nitroprusseto de sódio e vasopressina,
que foram descritos de acordo com a Denominação
Comum Brasileira. Além da concentração das soluções
finais para infusão de cada medicamento, especificando
a quantidade do fármaco e do diluente a ser utilizado
para alcançar tal concentração; informa também as
concentrações ou doses máximas que podem ser
infundidas, além de informações sobre o pH de cada
solução, incompatibilidades e peculiaridades de cada
fármaco.

Figura 01: Tabela dos fármacos vasoativos utilizadas na UTI


