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RESUMO 

Objetivo: Analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem na administração de 

drogas vasoativas em ambiente intensivo. Método: Pesquisa exploratório-descritiva, de caráter 

transversal e abordagem quantitativa, desenvolvida com 20 profissionais de Enfermagem, de 

um hospital particular do sudoeste do Paraná. Os dados foram coletados utilizando-se de um 

instrumento validado para avaliação do conhecimento sobre administração de medicamentos 

vasoativos. Empregou-se análise estatística descritiva. Resultados: Amostra composta 

majoritariamente pelo sexo feminino, na faixa etária dos 31 aos 41 anos de idade. Observou-se 

que 100% dos profissionais apresentaram domínio satisfatório na utilização da Noradrenalina 

e sua forma de infusão. Em contrapartida, apenas 10% dos profissionais avaliados 

demonstraram segurança e domínio na administração, manejo e monitorização do 

Nitroprussiato de sódio. Conclusão: Conclui-se que o conhecimento dos profissionais é 

satisfatório em relação à administração de drogas vasoativas, sendo as maiores médias obtidas 

pelos estagiários de enfermagem. 

DESCRITORES: Conhecimento; Unidade de terapia intensiva; Enfermagem em cuidados 

críticos; Administração intravenosa. 

INTRODUÇÃO 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são destinadas ao tratamento de pacientes com 

grande potencial de gravidade. Para tanto, faz-se necessário uma equipe multiprofissional, 

tecnologias e aparelhos que façam com que o equilíbrio homeostático seja reabilitado o mais 

rápido possível. Nesta perspectiva, a classe medicamentosa de maior utilização nas UTIs, são 

as drogas vasoativas (DVAs), cujo mecanismo de ação ocasiona efeitos vasculares periféricos, 

pulmonares e cardíacos. Em contrapartida, por atuar em receptores endoteliais venosos e 

arteriais, sua utilização pode resultar em eventos adversos a curto e longo prazo (1). 
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Dentre as drogas mais utilizadas nas UTIs, pode-se destacar as catecolaminas, aminas 

vasoativas e vasodilatadores, sendo elas: a Noradrenalina, droga vasopressora; Dobutamina, 

responsável por promover o aumento da força de contração do músculo cardíaco; Dopamina, 

indicada em estados de choque ou ainda, no pós-infarto; Vasopressina, hormônio antidiurético 

(ADH) que permite aumentar a concentração de sais na urina e diminuir seu volume, e por fim, 

Nitroprussiato de Sódio, anti-hipertensivo de primeira escolha em crises hipertensivas graves(1). 

A escolha da droga varia de acordo com a localização da ação, podendo ser mista, 

arterial ou venosa. Neste âmbito, o profissional enfermeiro tem um papel de extrema 

importância no manejo, controle correto da infusão e detecção prévia das reações adversas e 

hemodinâmicas, com o intuito de garantir a eficácia terapêutica e segurança do paciente (1).  

     Estudos apontam que os erros decorrentes da administração de medicamentos estão 

entre os incidentes mais comuns nas instituições de saúde. Acontecem, em sua maior parte, por 

falhas no processo de prescrição, dispensação, diluição, administração, tempo de vazão e 

monitoramento e muitas vezes, estão atrelados aos desvios de atenção dos profissionais e à 

carência de atividades de educação permanente. Salienta-se também que, esses erros podem 

ocorrer em todas as etapas da terapia medicamentosa e inclusive resultar em danos graves, 

irreversíveis e até na morte do paciente (2). 

Frente a isso, o Ministério da Saúde (MS), no ano de 2013, instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que ao estabelecer como conduta a ampliação do 

conhecimento dos profissionais em relação à temática, publicou o “Protocolo de Segurança na 

Prescrição, no Uso e na Administração de Medicamentos”. Esse documento traz práticas 

seguras desde a dispensação até o monitoramento do paciente (3).  

Em consonância, no ano de 2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu 

um desafio para a redução em 50%, de danos graves e evitáveis relacionados à administração 
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de medicamentos, dentro de cinco anos após a sua lavratura, denominado “Medicação sem 

Dano” (2)
.
 

É válido salientar que, para a minimização dos erros ocasionados durante o processo de 

cuidar, instituiu-se a técnica dos nove certos. Dentre os nove itens, a prática abrange a ação do 

medicamento que será administrado. Desta forma, destaca-se o conhecimento farmacodinâmico 

e farmacocinético das medicações permite uma identificação mais precisa dos efeitos adversos 

já esperados. Assim, a padronização dos procedimentos durante a administração e a 

qualificação da equipe profissional podem resultar em uma redução do número de erros e 

consequentemente, promover o bem-estar e a segurança do paciente e da equipe de saúde (4).  

Portanto, tem-se como pergunta norteadora: “Qual o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre a administração de drogas vasoativas? ” Logo, o objetivo foi analisar o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem na administração de drogas vasoativas em 

ambiente intensivo. 

MÉTODOS 

Pesquisa exploratória, descritiva, de caráter transversal, com abordagem quantitativa.  

Participaram do estudo 20 profissionais de enfermagem, que exerciam atividades laborais no 

ambiente intensivo de um hospital particular, de um município da região sudoeste do Paraná. 

O hospital presta atendimentos de saúde de alta complexidade e conta com uma UTI Adulto 

Geral de dez leitos. 

Desta forma, a amostragem, deu-se por conveniência, sendo composta pelos 

colaboradores que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), independe da idade, sexo e turno de trabalho. Foram excluídos os 

profissionais afastados do trabalho por doenças, férias e licenças ou que não assinaram o TCLE, 

totalizando 04 profissionais. 
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O instrumento de coleta de dados foi dividido em duas partes: a primeira refere-se à 

caracterização dos profissionais, contemplando as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, 

escolaridade) e profissionais (tempo de formação e de trabalho, função, turno de trabalho, horas 

semanais e número de empregos). A segunda, diz respeito a um questionário validado para 

avaliação do conhecimento sobre administração de medicamentos vasoativos, composto por 

quatorze questões fechadas, com apenas uma resposta correta (5).  

A coleta de dados sucedeu-se entre os meses de setembro e outubro de 2021. O 

questionário foi entregue diretamente aos profissionais. Salienta-se que, por tratar-se de um 

instrumento validado na literatura, não houve a realização de teste piloto. 

Os dados coletados foram transferidos para uma planilha do Excel e submetidos à 

análise estatística descritiva, por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 25.0, utilizando-se valores médios e desvios padrão para as variáveis contínuas, 

além de valores de frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas. 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (CEPEH), da Universidade Paranaense (UNIPAR) sob parecer nº 5.053.824. 

Os aspectos éticos e legais que se fazem indispensáveis à pesquisa científica foram preservados, 

bem como o sigilo e confidencialidade que são fundamentais ao participante da pesquisa, de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n° 466/2012.  

RESULTADOS 

Participaram do estudo 20 profissionais, dentre eles, técnicos de enfermagem, 

enfermeiros e estagiários de enfermagem. Após análise dos dados, constatou-se a prevalência 

de técnicos de enfermagem (50%), do sexo feminino (85,0%), com idade igual ou superior a 31 

anos (60%) e média de idade de 34,05 ± 9,88. Com relação aos dados de formação, a maioria 

possuía nível técnico (50%), com tempo de formação superior ou igual a 05 anos (40%). 
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Referente à atuação profissional, a maioria dos pesquisados atuava na UTI há mais de 

dois anos (70%), predominantemente no turno diurno (60%). No que tange ao vínculo 

empregatício, 50% dos participantes possuíam um único emprego, com carga horária de até 40h 

semanais (55%), conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil dos profissionais de enfermagem UTI Adulto Geral. Francisco Beltrão, 

Paraná, Brasil, 2021 

Variável n (%) 

Faixa etária   

≥ 31 anos 12 60% 

De 20 a 30 anos 08 40% 

Sexo   

Feminino 17 85% 

Masculino 03 15% 

Escolaridade   

Nível Técnico 10 50% 

Graduação 08 40% 

Graduação incompleta 02 10% 

Cargo   

Técnico de enfermagem 10 50% 

Enfermeiro 08 40% 

Estagiário de enfermagem 02 10% 

Tempo de formação   

> 5 anos 08 40% 

De 1 a 5 anos 07 35% 

< 1 ano 03 15% 

Em formação 02 10% 

Tempo de trabalho na unidade   
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> 2 anos 14 70% 

De 6 meses a 2 anos 04 20% 

< 6 meses 02 10% 

Turno de trabalho   

Diurno 12 60% 

Noturno 08 40% 

Número de empregos   

Um emprego 10 50% 

Dois empregos 10 50% 

Horas de trabalho   

Até 40h semanais 11 55% 

Mais de 60h semanais 07 35% 

Entre 41h e 60h semanais 02 10% 

Fonte: Coleta de dados, 2021. 

Em relação ao conhecimento dos profissionais, as questões em pauta relacionaram-se 

ao preparo, instalação, manutenção e monitorização das drogas vasoativas. Destas, 100% dos 

profissionais responderam de forma assertiva sobre a forma correta de administração de drogas 

vasoativas e qual o principal efeito da Noradrenalina no organismo. Entretanto, apenas 10% 

dos participantes responderam de forma correta o questionamento relacionado ao 

Nitroprussiato de Sódio, sua diluição e administração. Os resultados encontram-se dispostos na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição das respostas corretas do questionário aplicado aos profissionais da 

UTI Adulto Geral. Francisco Beltrão, Paraná, Brasil, 2021 

Questões n (%) 

Como uma droga vasoativa deve ser administrada? 20 100% 

Qual o principal efeito da Noradrenalina no organismo? 20 100% 
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Se a infusão de uma droga vasoativa for interrompida de forma 

abrupta, poderá causar instabilidade hemodinâmica ao paciente, 

estas alterações podem ser? 

19 95% 

Qual a ação da Dobutamina no organismo? 19 95% 

Paciente mantendo acesso venoso central tipo duplo lúmen 

recebendo infusão contínua de drogas vasoativas, sedativos e 

vários medicamentos endovenosos de horário. Qual a forma 

correta para administração dos medicamentos prescritos para 

este paciente? 

19 95% 

O que é droga vasoativa? 17 85% 

Qual a ação do Nitroprussiato de Sódio (Nipride) no organismo? 16 80% 

Quais os efeitos das drogas vasoativas no organismo? 15 75% 

Qual a apresentação da Dopamina? 15 75% 

Qual a apresentação da Noradrenalina? 15 75% 

Qual a apresentação da Dobutamina? 14 70% 

Quais as três ações possíveis da Dopamina no organismo? 13 65% 

Qual a apresentação do Nitroprussiato de Sódio? 13 65% 

O Nipride é uma droga que exige alguns cuidados no preparo e 

administração. Diante desta afirmativa, assinale a alternativa 

correta: 

02 10% 

 Fonte: coleta de dados, 2021  

     Os dados dispostos na Tabela 3, apresentam a média e o desvio padrão das notas obtidas 

pelos profissionais da UTI Adulto Geral. A média de acertos foi superior em profissionais com 

graduação incompleta (13,00). No que tange à categoria profissional, os estagiários de 

enfermagem e os enfermeiros obtiveram as maiores médias, 12,00 e 11,88, respectivamente. 

No que diz respeito ao tempo de formação, os participantes com formação acadêmica em curso 

atingiram as notas mais altas (12,00). Em relação ao tempo de trabalho na unidade, a maior 

média foi em trabalhadores com mais de 02 anos de atuação (11,07). 

Tabela 3 – Distribuição da média e desvio padrão das notas obtidas pelos profissionais na 

avaliação realizada sobre administração de DVA. Francisco Beltrão, Paraná, Brasil, 2021 

Variável Média Desvio Padrão 
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Escolaridade   

Superior incompleto 13,00 - 

Superior 11,00 1,92 

Nível técnico 10,30 2,21 

Cargo   

Estagiário de enfermagem 12,00 1,41 

Enfermeiro 11,88 1,55 

Técnico de enfermagem 9,80 2,15 

Tempo de formação   

Em formação 12,00 1,41 

< 2 anos 11,86 1,67 

> 5 anos 10,13 2,47 

< 1 ano 9,67 1,15 

Tempo de trabalho na unidade   

> 2 anos 11,07 2,26 

< 6 meses 11,00 2,82 

De 6 meses a 2 anos 10,00 1,15 

Fonte: Coleta de dados, 2021  

DISCUSSÃO 

         Assim como em outros estudos encontrados na literatura, os resultados desta pesquisa 

também evidenciaram a predominância do sexo feminino em relação ao masculino. Dados 

similares foram encontrados em estudo que buscou traçar o perfil da enfermagem em âmbito 

nacional. Os traços femininos são frequentes desde o surgimento das escolas de enfermagem, 

possivelmente, pelo fato de suas precursoras serem mulheres. Fato esse que, sem dúvida, serve 

como inspiração para as demais profissionais, até os dias atuais (6).  

        Corroborando os achados da pesquisa, estudo realizado com o intuito de analisar os 

aspectos sociodemográficos dos profissionais de enfermagem que atuam no setor de saúde, de 
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todas as cidades do Brasil, evidenciou que esta classe encontra-se em rejuvenescimento, ao 

passo que os profissionais na faixa etária entre 26 e 50 anos terão mais visibilidade nos campos 

de atuação, quando comparados com idades superiores (7).  

         Quando observada a distribuição de funcionários em UTIs, estudo que objetivou avaliar 

as ações do enfermeiro no âmbito da gerência das UTIs nos hospitais brasileiros, aponta o 

dimensionamento de pessoal como um processo sistemático e extremamente necessário (8). 

Para tanto, salienta-se que a amostra da presente pesquisa vai de encontro com as 

recomendações da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 543/2017 que 

preconiza, em seu art. 5, que em unidades de cuidados intensivos o dimensionamento do quadro 

de profissionais de enfermagem deve respeitar a proporção de 52% para os profissionais 

enfermeiros, ou seja, um enfermeiro para cada dez pacientes (9). 

Ademais, toda UTI deve dispor de um responsável técnico, com título de especialista 

em medicina intensiva, um enfermeiro chefe, exclusivo da unidade, um técnico de enfermagem 

para cada dois leitos, um médico diarista para cada dez leitos, um fisioterapeuta e um auxiliar 

de serviços diversos (8). 

Em UTIs a gestão da tecnologia torna o cuidado mais complexo, portanto, a assistência 

prestada deve estar acoplada ao conhecimento sobre cada equipamento que integra a assistência 

intensiva. Nesse cenário, o uso inapropriado, seja por falhas da equipe ou dos equipamentos 

utilizados, pode ocasionar eventos adversos (EA), cuja prevenção é uma das responsabilidades 

da equipe envolvida, dentre eles, dos profissionais de enfermagem (10). 

        No que concerne à forma de infusão das drogas vasoativas, estudo que buscou analisar as 

percepções dos profissionais de enfermagem sobre o uso da Bomba de Infusão (BI) no cotidiano 

em uma UTI Adulto de um hospital-escola público do Paraná, apontou conhecimento 

satisfatório em relação à instalação, troca e monitorização das drogas, pareando-se aos dados 

da pesquisa (10).  
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As DVA agem estimulando receptores α-adrenérgicos, β-adrenérgicos e 

dopaminérgicos na superfície celular. Por consequência, são muito utilizadas como inotrópicos 

positivos e vasopressores (11). Essas drogas geralmente têm um efeito rápido e eficaz, mas seus 

indicadores terapêuticos são muito baixos e necessitam de monitoramento adequado para o 

manejo hemodinâmico seguro, bem como coleta de exames laboratoriais a cada hora (12).  

Referente ao conhecimento sobre a manutenção e utilização correta dos dispositivos de 

Acesso Venoso Central (AVC), pesquisa destinada ao tema evidenciou que o conhecimento dos 

profissionais atuantes em UTIs é satisfatório, contrastando com os resultados desta pesquisa. 

Entretanto, faz-se necessário que a equipe seja estimulada a manter-se atualizada através de 

atividades de educação permanente (13)
.  

Outrossim, pesquisa realizada com o intuito de analisar a importância da educação 

continuada e permanente da  equipe  dentro  do  setor  da  UTI, expôs que a qualidade e a 

confiança nos processos, procedimentos e registros, estão diretamente entrelaçados, visto que  

garantem a autonomia e o aprimoramento das práticas assistenciais, aumentando a segurança 

do paciente e do profissional (14). 

         Estudo que buscou analisar o conhecimento da equipe de enfermagem acerca da 

utilização de drogas cardiotônicas na UTI de um Hospital Universitário de São Paulo, apontou 

conhecimento satisfatório em relação a estas medicações, principalmente Noradrenalina, 

Dobutamina e Nitroprussiato de Sódio, bem como possíveis interações medicamentosas e EA 

(15), divergindo dos dados encontrados, pois há uma grande fragilidade da equipe quanto a 

administração, preparo e instalação do Nitroprussiato de Sódio.  

Denominados também como medicamentos de alto risco ou medicamentos de alta 

vigilância, erros decorrentes do uso desse perfil de fármacos não são os mais frequentes, porém 

suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou a morte 

do paciente (12). 
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Fatores estruturais da UTI relacionados aos pacientes, profissionais de enfermagem e 

ambiente podem estar relacionados à ocorrência de EA, comprometendo a segurança do 

paciente. Assim, a identificação desses fatores pode contribuir para melhores práticas e redução 

de riscos desnecessários. Enfatiza-se, ainda que, dentre os pontos contribuintes para esses 

efeitos adversos e possíveis erros na assistência estão as demandas de trabalho de enfermagem, 

compreendidas pelas horas de cuidado requeridas, estresse, insatisfação com o ambiente e 

condições laborais, bem como o despreparo para a realização dos procedimentos (16).  

Dentre os EA associados a drogas vasoativas, destaca-se a isquemia periférica ou de 

órgão esplâncnico por uso de noradrenalina, que ocorre em detrimento da administração sem 

utilização de proteção térmica adequada e monitoramento rigoroso. Salienta-se que, os efeitos 

adversos das drogas vasoativas, devem ser de conhecimento de toda a equipe multidisciplinar 

(17)
.  

Nesse contexto, por razões de segurança, alguns hospitais prescrevem o preparo, a 

administração e a monitorização apenas para o enfermeiro. Esses medicamentos podem gerar 

complicações importantes, tornando necessário conhecimento e uma análise aprofundada de 

seu mecanismo de ação e detecção prévia de reações adversas, bem como a capacidade de tomar 

decisões baseadas em conhecimento científico (12).  

    Para poder compreender e amenizar os erros voltados à administração de medicações, 

o professor britânico James Reason, em meados de 2000, criou a teoria do queijo suíço. Esta 

teoria compactua que toda barreira apresenta uma fragilidade, nesta perspectiva, as barreiras 

seriam as fatias de queijo, e as fraquezas os buracos encontrados nelas (18). 

    Sabe-se que essas fragilidades podem ser representadas por infinitos acontecimentos 

registados no dia-a-dia da enfermagem, como cargas de trabalho exaustivas, desmotivação e 

desvalorização da classe. Nesta teoria, quando todas estas fragilidades encontram-se alinhadas, 

as barreiras não funcionam, acarretando possíveis atos errôneos que acometem o paciente (18). 



18 

 

      O mesmo autor divide os erros em sujeito e assistência, o primeiro representa que os 

erros acontecem em sua maioria por indivíduos que estão na ponta do processo, como 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e farmacêuticos, que em casos de esquecimento, 

desatenção ou pressa, realizam ato equivocado. O segundo, diz respeito ao processo de 

assistência direta ao paciente, onde há erro no processo de dispensação, conferência, diluição, 

instalação, gotejamento ou deficiência na monitorização e cuidados ao paciente (18). 

         Neste cenário, estudo realizado com o intuito de relacionar a sobrecarga de trabalho aos 

erros de administração de medicação na assistência hospitalar, evidenciou que cargas de 

trabalho exaustivas e quantitativo errôneo de profissionais em relação ao número de pacientes 

fazem com que os erros aconteçam com maior facilidade. As distrações, preocupações e a 

pressa para realizar suas tarefas, resultam em atitudes equivocadas que trazem agravos à saúde 

dos pacientes (19).  

         No que concerne ao tempo de atuação, estudo realizado com o intuito de avaliar o 

conhecimento e a atuação da equipe de enfermagem de um setor de urgência no evento da 

parada cardiorrespiratória, evidenciou que quanto maior o tempo de atuação nas unidades de 

cuidado, maior o conhecimento adquirido, tanto em relação às rotinas locais, preparo, 

administração, monitoramento, interações medicamentosas e possíveis sinais de EA,  

favorecendo um cuidado completo e de qualidade aos pacientes, reduzindo a ocorrência de erros 

na assistência prestada e diminuição dos gastos com reabilitação. Esta diminuição de gastos 

pode favorecer o investimento em melhorias estruturais ou na aquisição de equipamentos (20).  

Nesta perspectiva, destaca-se ainda que, a inserção de estagiários no cuidado prestado 

aos pacientes através de estágios extracurriculares torna-se uma opção assertiva, agregando 

grande conhecimento adquirido por meio das vivências possibilitadas, potencializando o 

processo formativo do discente, permitindo o correlacionamento do conhecimento adquirido 
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no trajeto teórico e acadêmico, aplicando-os na prática, tendo uma visão holística dos pacientes, 

e prestando cuidado baseado em evidências(21) . 

Por fim, enfatiza-se como limitação a pequena população da amostra, o que confere um 

baixo poder de generalização, com características bem específicas. Portanto, sugere-se a 

realização de novas pesquisas com maior abrangência, principalmente em ambientes intensivos, 

que por sua complexidade exigem maior domínio de conhecimento dos profissionais.  

CONCLUSÃO 

        Os resultados evidenciam que a equipe de enfermagem possui conhecimento satisfatório 

sobre o processo de conferência, diluição, administração e monitoramento das DVA. Portanto, 

conclui-se que a equipe de enfermagem apresenta-se segura no que tange à administração de 

DVA. 

      Salienta-se que a taxa de erros é minimizada quando há segurança dos profissionais na 

realização dos procedimentos, fazendo com que as instituições não tenham gastos monetários 

desnecessários com a reabilitação dos pacientes fragilizados, podendo utilizar destes valores 

para obtenção de melhorias estruturais, aquisição de equipamentos e contratação de 

funcionários, a fim de prestar um cuidado seguro e de qualidade aos pacientes. 

        Além do mais, considerando-se que as maiores médias foram obtidas pelos estagiários de 

enfermagem, faz-se importante destacar que a inserção de estagiários no quadro de funcionários 

possibilita uma formação mais completa, palpável e dinâmica, favorecendo embasamento 

teórico e prático, formando um profissional seguro nas suas práticas e com bagagens a 

contribuir para a qualidade dos serviços prestados. 

Desta forma, reforça-se a relevância deste estudo, por disponibilizar um instrumento 

que poderá ser utilizado para guiar as estratégias de capacitação da equipe de enfermagem, tanto 

nos processos de integração dos novos colaboradores, como nos programas de educação em 

saúde, como forma de se implementar um cuidado baseado em evidências que melhor garanta 
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a segurança dos profissionais e dos pacientes durante o processo de administração desta e de 

outras classes medicamentosas. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados  

Parte 1 - Dados sociodemográficos e ocupacionais 

Sexo: 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

Idade: _________ 

Escolaridade: 

( ) Nível técnico 

( ) Superior incompleto 

( ) Superior 

( ) Especialização 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

Cargo: 

( ) Enfermeiro (a) 

( ) Téc. ou Aux. de Enfermagem 

( ) Estagiário de Enfermagem 

Tempo de formação: 

( ) < 1 ano 

( ) de 2 a 5 anos 

( ) > 5 anos 

Tempo de trabalho nessa unidade: ______________ 

Turno de trabalho:  

( ) Diurno 

( ) Noturno 

Nº de empregos: _____________________________ 

Horas de trabalho: 
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( ) Até 40h semanais 

( ) entre 41 e 60 h semanais 

( ) mais de 60 h semanais 

Parte 2 - Instrumento para Avaliação do Conhecimento sobre Administração de 

Medicamentos Vasoativos 

1. O que é droga vasoativa? 

a) São medicamentos que têm efeito sobre o sistema cardiológico; 

b) São medicamentos que têm efeito sobre o sistema pulmonar; 

c) São medicamentos que têm efeito sobre o sistema vascular periférico; 

d) todas estão corretas. 

2. Quais os efeitos das drogas vasoativas no organismo? 

a) Elas podem aumentar a pressão arterial; 

b) Elas podem diminuir a pressão arterial; 

c) Elas podem melhorar a força de contração do coração; 

d) Todas estão corretas. 

3. Se a infusão de uma droga vasoativa for interrompida de forma abrupta, poderá causar 

instabilidade hemodinâmica ao paciente. Estas alterações podem ser: 

a) Alteração da pressão arterial; 

b) Alteração da força de contração cardíaca; 

c) Alteração da frequência cardíaca; 

d) Todas estão corretas. 

4. Como uma droga vasoativa deve ser administrada? 

a) por equipo macro gotas; 

b) por equipo micro gotas; 

c) por bomba de infusão; 

d) todas estão corretas. 

5. Quais as três ações possíveis da Dopamina no organismo? 

a) aumenta a circulação esplênica, aumenta a pressão arterial, diminui a força de contração do 

coração; 
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b) aumenta a circulação esplênica, não altera a pressão arterial, aumenta a força de contração 

do coração; 

c) aumenta a circulação esplênica, aumenta a pressão arterial, aumenta a força de contração do 

coração; 

d) todas estão corretas. 

6. Qual a ação da Dobutamina no organismo? 

a) aumenta o débito cardíaco e a oferta de oxigênio aos tecidos; 

b) diminui o débito cardíaco e aumenta a oferta de oxigênio aos tecidos; 

 c) aumenta o débito cardíaco e diminui a oferta de oxigênio aos tecidos; 

d) todas estão corretas. 

7. Qual o principal efeito da noradrenalina no organismo? 

a) aumenta a pressão arterial; 

b) diminui a pressão arterial; 

c) diminui a frequência cardíaca; 

d) todas estão corretas. 

8. Qual a ação do Nitroprussiato de sódio (Nipride) no organismo? 

a) diminui o débito cardíaco e a oferta de oxigênio aos tecidos; 

b) potente vasodilatador, usado como anti-hipertensivo; 

c) potente vasoconstritor, usado como anti-hipertensivo; 

d) todas estão corretas. 

9. Qual a apresentação da Dopamina? 

a) Ampola contendo 2 ml; 

b) Ampola contendo 4 ml; 

c) Ampola contendo 10 ml; 

d) Ampola contendo 20 ml. 

10. Qual a apresentação da Dobutamina? 

a) Ampola contendo 2 ml; 

b) Ampola contendo 4 ml; 

c) Ampola contendo 10 ml; 

d) Ampola contendo 20 ml. 
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11. Qual a apresentação da Noradrenalina? 

a) Ampola contendo 2 ml; 

b) Ampola contendo 4 ml; 

c) Ampola contendo 10 ml; 

d) Ampola contendo 20 ml. 

12. Qual a apresentação do Nitroprussiato de sódio (Nipride)? 

a) Ampola contendo 2 ml; 

b) Ampola contendo 4 ml; 

c) Ampola contendo 10 ml; 

d) Ampola contendo 20 ml. 

13. O Nitroprussiato de sódio (Nipride) é uma droga que exige alguns cuidados no preparo 

e administração. Diante desta afirmativa, assinale a alternativa correta 

a) deve ser diluído em SF e deve ser mantida a infusão sob proteção de fotossensibilidade; 

b) pode ser diluído em SF ou SG e deve ser mantida infusão sob proteção de fotossensibilidade; 

c) deve ser diluído em SG e deve ser mantida infusão sob proteção de fotossensibilidade; 

d) pode ser diluído em SF ou SG e pode ser mantida a infusão sem proteção de 

fotossensibilidade. 

14. Paciente mantendo acesso venoso central tipo duplo lúmen, recebendo infusão 

contínua de drogas vasoativas, agentes sedativos e vários medicamentos endovenosos de 

horário. Qual a forma correta para administração dos medicamentos prescritos para este 

paciente? 

a) manter a infusão das drogas vasoativas pelo cateter duplo lúmen e as medicações por via 

periférica; 

b) interromper temporariamente a infusão das drogas vasoativas e realizar as medicações pelo 

acesso venoso central; 

c) manter a infusão das drogas vasoativas por uma das vias do cateter duplo lúmen e utilizar a 

outra via para realizar medicações e expansões volêmicas; 

d) manter a infusão das drogas vasoativas pelo cateter duplo lúmen e realizar as medicações 

simultaneamente pela mesma via, pois não vai alterar a infusão das drogas que estão sendo 

infundidas por bomba de infusão contínua.  
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ANEXO A – Normas da Revista  

Artigos originais 

Limite máximo 4500 palavras (introdução, método, resultados, discussão, considerações 

finais, tabelas, quadros, gráficos) 

Obs.: título, resumo e referências não contam dentro do limite de palavras. 

Estudo relativo à pesquisa científica original, inédita e concluída. Deve obedecer a seguinte 

estrutura: Introdução: apresentar o tema, definir o problema e sua importância, revisão da 

literatura e objetivo. Método: método empregado, descrição da população/amostra estudada, 

participantes do estudo ou fonte de dados, data da coleta de dados, local de realização da 

pesquisa (sem citar o nome da instituição), técnica de coleta de dados, critérios de seleção entre 

outros devem ser descritos de forma clara, objetiva compreensiva e completa. Inserir o número 

do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e que a pesquisa foi conduzida de 

acordo com os padrões éticos exigidos; Resultados: deverá ser apresentado com sequência 

lógica. Quando houver tabelas, gráficos ou figuras as informações devem ser 

complementares; Discussão: deverá seguir a sequência lógica dos resultados, comparação com 

a literatura e a interpretação dos autores. Conclusão ou Considerações Finais: devem destacar 

os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas futuras. 

FORMATAÇÃO GERAL DO DOCUMENTO 

FORMATO: “.doc”; 

FOLHA: Tamanho A4; 

MARGENS: 2,5 cm nas quatro margens; 

FONTE: Times New Roman; fonte 12 (incluindo tabelas e referências). Para citação direta com 

mais de 3 linhas, utilizar fonte 10. 

ITÁLICO: Somente para palavras ou expressões em idioma diferente do qual o artigo foi 

redigido ou em transliteração de depoimentos. 

NOTAS DE RODAPÉ: a partir da segunda página, usar os seguintes símbolos e nesta 

sequência: †,‡,§,††,‡‡, §§, †††, etc. 

ESPAÇAMENTO: Duplo no decorrer do artigo, inclusive no resumo. 

Simples para título, descritores, citação direta com mais de três linhas, em transliteração de 

depoimento e referências bibliográficas. 

 Modelo para download: Template do Artigo 

http://www.saude.ufpr.br/portal/revistacogitare/wp-content/uploads/sites/28/2021/10/Template-Artigo-Cogitare.docx
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ESTRUTURA DO ARTIGO 

1. Título (somente no mesmo idioma do artigo) 

2. Resumo (somente no mesmo idioma do artigo) 

3. Descritores (somente no mesmo idioma do artigo) 

4. Introdução 

5. Metodologia 

6. Resultados 

7. Discussão 

8. Considerações finais/conclusão 

9. Agradecimentos 

10. Referências 

11. Anexos 

FORMATAÇÃO DA ESTRUTURA DO ARTIGO 

O artigo não poderá ter a identificação dos autores, esta identificação deverá estar somente na 

página de identificação. 

As palavras “RESUMO”, “DESCRITORES”, “INTRODUÇÃO”, “MÉTODO”, 

“RESULTADOS”, “DISCUSSÃO”, “CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO”, 

“REFERÊNCIAS” e demais que iniciam as seções do corpo do artigo devem ser digitadas 

em CAIXA ALTA, NEGRITO E ALINHADAS À ESQUERDA. 

 

1. TÍTULO 

Deve aparecer no mesmo idioma do artigo; 

Tem limite de 16 palavras; 

CAIXA ALTA, NEGRITO, ESPAÇAMENTO SIMPLES E CENTRALIZADO. 

2. RESUMO 

Incluir, de forma estruturada, informações de acordo com a categoria do artigo. Inclui: objetivo, 

método, resultados e conclusão. 

Texto limitado a 150 palavras, no idioma no qual o artigo foi redigido; 

Não poderão conter abreviaturas, nem siglas. 

3. DESCRITORES 

Apresentados imediatamente abaixo do resumo e no mesmo idioma deste, sendo a palavra 

“descritores” em: CAIXA ALTA E EM NEGRITO; 
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Inserir 5 descritores, separando-os por ponto e vírgula, e a primeira letra de cada descritor em 

caixa alta; 

Os descritores devem identificar ou refletir os principais tópicos do artigo; 

Preferencialmente, as palavras utilizadas nos descritores não devem aparecer no título; 

Para determiná-los, consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde (DECS) 

→ http://decs.bvs.br; Lembrar de clicar em: “Descritor Exato”. 

Também poderão ser utilizados descritores do Medical Subjetc Headings (MeSH) 

→ www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

Espaçamento simples entre linhas, conforme exemplo: 

DESCRITORES: Educação; Cuidados de enfermagem; Aprendizagem; Enfermagem; Ensino. 

4. INTRODUÇÃO 

Deve conter justificativa, fundamentação teórica e objetivos. A justificativa deve definir 

claramente o problema, destacando sua importância, lacunas do conhecimento, e o referencial 

teórico utilizado quando aplicável. 

5. MÉTODO 

Deve conter o método empregado, período e local em que foi desenvolvida a pesquisa, 

população/amostra, critérios de inclusão e de exclusão, fontes e instrumentos de coleta de 

dados, método de análise de dados. 

Para pesquisa que envolva seres humanos os autores deverão explicitar a observação de 

princípios éticos, em acordo com a legislação do país de origem do artigo, e informar o número 

do parecer de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a legislação vigente. 

Ressalta-se a importância da inserção do Parecer do Comitê de Ética na sessão “documentação 

suplementar”, no ato da submissão do artigo. 

6. RESULTADOS 

Informações limitadas aos resultados da pesquisa. O texto deve complementar informações 

contidas em ilustrações apresentadas, não repetindo os dados. 

Inserir sempre o valor de “n” e a porcentagem entre parênteses. Lembrando que n abaixo de 

10 deverá estar escrito por extenso e igual ou acima de 10 deverá ser numérico. 

Exemplo: “Dos 100 participantes, 15 (15%) referiram melhora do quadro e seis (6%) referiram 

piora”. 

7. DISCUSSÃO 

Apresentação de aspectos relevantes e interpretação dos dados obtidos. Relação e discussão 

com resultados de pesquisas, implicações e limitações do estudo. Não devem ser reapresentados 

dados que constem nos resultados. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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8. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas 

futuras; 

Fundamentadas nos objetivos, resultados e discussão, evitando afirmações não relacionadas ao 

estudo e/ou novas interpretações. Incluir as contribuições do estudo realizado. 

9. AGRADECIMENTOS 

Destinar nesta seção os agradecimentos as agências de financiamentos ou organizações que de 

alguma forma contribuíram para a realização do estudo. 

Não se aplica agradecer pessoas ou autores que colaboraram na pesquisa. 

Agradecimentos, apoio financeiro ou técnico, declaração de conflito de interesse 

financeiro e/ou de afiliações: 

É responsabilidade dos autores as informações e autorizações relativas aos itens mencionados 

acima. Citar o número do edital ao qual a pesquisa está vinculada. Em virtude da Portaria 

CAPES 206, de 4 de setembro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de citação da 

CAPES, solicitamos a todos os autores que informem o recebimento de auxílio à pesquisa em 

todos os artigos submetidos. A partir desta data, os autores devem fazer referência ao apoio 

recebido que decorram de atividades financiadas pela CAPES, integral ou parcialmente. 

10. REFERÊNCIAS 

As referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no texto 

pela primeira vez, e apresentadas de acordo com o estilo Vancouver. 

Limite máximo de 30 referências; 

Exclusivamente, para Artigo de Revisão, não há limite quanto ao número de referências; 

Sugere-se incluir referências atuais e estritamente pertinentes à problemática abordada, 

evitando número excessivo de referências em uma mesma citação; 

Artigos disponíveis online devem ser citados segundo normas de versão eletrônica; 

 

 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39729251/do1-2018-09-05-portaria-n-206-de-4-de-setembro-de-2018-39729135
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39729251/do1-2018-09-05-portaria-n-206-de-4-de-setembro-de-2018-39729135
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C - Declaração de Permissão de Utilização de Dados 
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ANEXO D – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO E – Declaração de Correção do Português 
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ANEXO F – Certificado de Correção de Português 
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