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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem 

quantitativa que tem como principal objetivo avaliar o conhecimento da equipe de 

enfermagem atuante em unidades críticas frente à administração de catecolaminas 

de infusão contínua quanto suas reações adversas, interações medicamentosas e 

indicações. Para se prestar uma assistência de qualidade ao paciente crítico que 

necessita de catecolaminas de infusão contínua, faz-se necessário que os 

profissionais atuantes neste ramo, apresente conhecimento necessário para que se 

realize o manuseio destas drogas, com vista na seguridade do paciente, 

minimizando riscos, já que o mesmo encontra-se em condições gravemente enferma 

e instáveis. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi elaborado um instrumento 

de coleta de dados em forma de questionário, contendo perguntas fechadas sobre a 

administração de catecolaminas de infusão contínua em pacientes críticos e 

instáveis, suas interações medicamentosas, reações adversas, indicações e 

intervenções de enfermagem. O mesmo será aplicado dentro de instituições 

hospitalares nas unidades de terapia Intensiva (UTI’s) e unidades de urgência e 

emergência. 

INTRODUÇÃO 

Segundo Nishi (2007), para se prestar assistência a pacientes que 

necessitam de catecolaminas de infusão contínua, é necessário que o profissional 

tenha conhecimento específico e necessário, para que mantenha a seguridade do 

paciente, minimizando os riscos, já que os pacientes se encontram em condições 

gravemente enfermas e instáveis. 

Para Mendonça e seus colaboradores (2012), as drogas vasoativas são de 

uso corriqueiro na UTI e o conhecimento de sua administração é de vital importância 

para o profissional de enfermagem, pois daí decorre o sucesso de sua utilização. 

Dentre as catecolaminas podemos citar as de infusão contínua. São elas: 

dobutamina, dopamina e noradrenalina. 

Os Eventos Adversos (EAs) e as Interações Medicamentosas (IM) podem vir 

a acarretar grandes problemas de saúde pública. Como já diria Faria, Reis e 

Carvalho (2013), as interações medicamentos são eventos adversos evitáveis, tendo 



como prioridade a diminuição do problema de saúde pública, ações educativas e 

participação multidisciplinar, a fim de se procurar melhorias na monitorização dos 

enfermeiros na farmacoterapia, consequentemente diminuição de danos ao 

paciente, resultando por fim, na garantia da segurança do paciente e valorização das 

ações assistenciais. 

Dentre as reações adversas, Miranda (2009), destaca as mais encontradas no 

sistema cardiovascular, sendo elas: taquicardia, hipertensão, palpitação, angina, 

batimentos ectópicos e, consequentemente os sistemas metabólico e renal, 

incluindo queda do débito urinário e hiperglicemia, dependendo do caso clínico do 

paciente. 

OBJETIVOS 

Identificar o conhecimento da equipe de enfermagem diante da administração de 

drogas vasoativas em pacientes críticos; Delimitar o conhecimento da equipe de 

enfermagem atuante em Unidades de Terapia Intensiva e Pronto Socorro (Unidades 

Críticas) quanto aos mecanismos de ação das catecolaminas de infusão contínua, 

reações adversas, interações medicamentosas e as intervenções de enfermagem, 

tendo como parâmetros as evidências científicas apontadas pela literatura.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com enfoque quantitativo. O 

método utilizado será como forma de estudo de campo, com a utilização de um 

instrumento estruturado e posterior análise mediante a estatística descritiva. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi elaborado um instrumento de 

coleta de dados em forma de questionário, contendo perguntas fechadas sobre a 

administração de catecolaminas de infusão contínua em pacientes críticos e 

instáveis, suas interações medicamentosas, reações adversas, indicações e 

intervenções de enfermagem. O mesmo será aplicado dentro de instituições 

hospitalares nas unidades de terapia Intensiva (UTI’s) e unidades de urgência e 

emergência.  



O universo das amostras serão os profissionais da equipe de enfermagem 

atuantes nas respectivas unidades que tenham mais de 06 (seis) meses de 

experiência em unidades críticas, com no mínimo um ano de formação. Os dados 

serão analisados quanto à estatística descritiva para verificar o conhecimento que 

esses profissionais possuem sobre o uso de tais drogas em pacientes críticos, 

avaliando o impacto da falta do conhecimento diante da recuperação e qualidade da 

assistência para com o paciente gravemente hospitalizado. 

 

RESULTADOS PREMILINARES 

 Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância da temática na área de 

farmacologia de alta complexidade diante da assistência de enfermagem ao 

paciente crítico, sendo esse estudo, potencial auxiliador na qualidade de tratamento. 

Realizou-se o encaminhamento da documentação para o comitê de ética do Centro 

Universitário Católico Salesiano Auxilium, onde aguardamos parecer favorável, para 

o início da coleta de dados. 
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