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RESUMO 

 

A terapia medicamentosa em uma unidade de terapia intensiva é complexa e conta 

normalmente com um grande número de fármacos, os quais estão diretamente relacionados 

com a segurança do paciente e a incidência de interações medicamentosas. Com isso, a 

tecnologia pode estar aliada no auxílio de uma assistência segura e na tomada de decisão. 

Objetivos: desenvolver um aplicativo móvel sobre drogas cardiotônicas e principais 

interações para profissionais de enfermagem intensiva; analisar o nível de concordância do 

conteúdo do aplicativo sobre drogas cardiotônicas e principais interações por enfermeiros e 

farmacêuticos especialistas; e analisar o nível de concordância entre os especialistas sobre o 

protótipo do aplicativo. Método: Trata-se de um estudo metodológico e tecnológico na 

modalidade de desenvolvimento experimental. Realizado em dois momentos de validação do 

conteúdo e do protótipo, com 16 especialistas no “Momento 1” e 6 especialistas no 

“Momento 2”. O período de coleta de dados com os especialistas ocorreu entre outubro de 

2019 (Momento 1) e março de 2020 (Momento 2). Para coleta de dados foi utilizado um 

formulário com itens para validação de conteúdo e protótipo. O Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) teve o ponto de corte de 0,70. Quanto à validade interna do instrumento, foi 

utilizado o teste de confiabilidade Alfa de Cronbach. Resultados: No Momento 1 nem todos 

os conteúdos dos medicamentos cardiotônicos foram validados, sendo necessário a realização 

do Momento 2. Após a nova etapa da análises dos especialistas, o conteúdo dos 

medicamentos cardiotônicos mostrou-se valido a partir de um IVC global de (0,94) no 

Momento 2. Em ambos os momentos, os especialistas deixaram comentários e sugestões, as 

quais foram organizadas em quadros e analisadas para realização das modificações 

necessárias. Em relação à validação do protótipo, considerou-se validado pois o IVC dos 

Momentos 1 e 2 foram, respectivamente, 0,86 e 0,93. Contudo, tendo em vista as sugestões 

dos especialista no Momento 1 em relação a aparência do protótipo, foram realizadas 

alterações gráficas para melhor apresentação do mesmo. A consistência interna do 

instrumento mostrou-se de alta confiabilidade com valor de Alfa de Cronbach de 0,97 e 0,91 

para os Momentos 1 e 2, respectivamente, comprovando que os itens do instrumento foram 

capazes de medir fidedignamente o que se pretendia estudar. Conclusão: O desenvolvimento 

e a validação do conteúdo de medicamentos cardiotônicos foi um processo rigoroso de análise 

crítica do material e de avaliação por parte de especialistas contemplando a criação de um 

dispositivo informativo de qualidade e baseado em evidências. Acredita-se que a criação do 

protótipo poderá auxiliar na prática assistencial da equipe de enfermagem, tendo em vista que 

se constitui de uma tecnologia de informação capaz de facilitar a tomada de decisão assim 

como a aquisição e atualização de novos conhecimentos, proporcionando uma assistência de 

qualidade e minimizando os possíveis erros com medicação. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Aplicativos móveis; Interações de medicamentos; 

Cardiotônicos; Estudos de validação. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Drug therapy in an intensive care unit is complex and usually has a large number of drugs, 

which are directly related to patient safety and the incidence of drug interactions. With this, 

technology can be combined with the aid of safe assistance and decision making. Objectives: 

to develop a mobile application on cardiotonic drugs and main interactions for intensive 

nursing professionals; analyze the level of agreement of the content of the application on 

cardiotonic drugs and main interactions by nurses and specialist pharmacists; and analyze the 

level of agreement among experts on the application prototype. Method: This is a 

methodological and technological study in the form of experimental development. Held in 

two moments of content and prototype validation, with 16 specialists in “Momento 1” and 6 

specialists in “Momento 2”. The data collection period with the specialists occurred between 

October 2019 (Momento 1) and March 2020 (Momento 2). For data collection, a form was 

used with items for content and prototype validation. The Content Validity Index (CVI) had a 

cut-off point of 0.70. As for the internal validity of the instrument, Cronbach's alpha 

reliability test was used. Results: At Momento 1, not all cardiotonic medication contents were 

validated, and Momento 2 was required. After the new stage of the specialists' analysis, the 

content of cardiotonic medications proved to be valid from a global CVI of (0,94) at Moment 

2. At both times, the experts left comments and suggestions, which were organized in tables 

and analyzed to make the necessary changes. Regarding the validation of the prototype, it was 

considered valid because the CVI of the moments (1 and 2) were respectively (0,86 e 0,93). 

However, in view of the experts' suggestions at Momento 1 regarding the appearance of the 

prototype, graphic changes were made to better present it. The internal consistency of the 

instrument was shown to be highly reliable with a Cronbach's alpha value of (0,97 e 0,91), 

proving that the items of the instrument were able to measure reliably what was intended to be 

studied. Conclusion: The development and validation of the content of cardiotonic drugs was 

a rigorous process of critical analysis of the material and evaluation by specialists, 

contemplating the creation of a quality and evidence-based information device. It is believed 

that the creation of the prototype may assist in the nursing team's assistance practice, 

considering that it constitutes an information technology capable of facilitating decision 

making as well as the acquisition and updating of new knowledge, providing assistance of 

minimizing possible errors with medication. 

 

Keywords: Nursing; Mobile applications; Drug interactions; Cardiotonics; Validation 

studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

            A terapia medicamentosa em uma unidade de terapia intensiva (UTI) é complexa e 

conta normalmente com um grande número de fármacos, os quais estão diretamente 

relacionados à segurança do cuidado dos pacientes (ROCHA; MOTA; OLIVEIRA, 2014). E 

dentre os principais problemas relacionados à administração de medicamento em UTI estão as 

interações medicamentosas que, quando não evitadas ou imediatamente tratadas, podem 

provocar danos irreparáveis aos pacientes (FARIA, 2010).  

O conceito de interação medicamentosa é baseado em uma resposta farmacológica ou 

clínica advinda da interferência da ação de um determinado medicamento, alimento ou 

qualquer outra substância química sobre o efeito de outro medicamento, administrado 

individualmente ou em concomitância ao primeiro (HAMMES, 2008), sobretudo de caráter 

físico-químico, farmacodinâmico ou farmacocinético. Segundo classificação para interações 

medicamentosas, há uma divisão em “sinérgicas”, quando o efeito da interação é maior que o 

efeito individual dos medicamentos, e “antagônicas”, quando o efeito da interação é menor 

que o efeito individual dos medicamentos ou quando há alteração e /ou anulação da resposta 

farmacológica dos mesmos (LEÃO; MOURA; MEDEIROS, 2014). 

Quanto à incidência de interações medicamentosas, há evidências na literatura de que 

na UTI é superior às taxas gerais dos demais setores do ambiente hospitalar, sendo provável 

em virtude do tipo de medicamento e do perfil dos pacientes.  Aproximadamente 34% de 

interações de alta gravidade e 27% de moderada gravidade já foram identificadas nesta 

unidade (ALMEIDA; GAMA; AKAMINE, 2007). E também há consenso de que esses 

eventos representam cerca de 17% dos problemas com medicamentos potencialmente 

evitáveis, embora exista dificuldade em estabelecer comparação entre diversos estudos sobre 

o tema (ALMEIDA; GAMA; AKAMINE, 2014).  

Por isso, é de vital importância que as organizações hospitalares identifiquem os 

medicamentos potencialmente perigosos para estabelecer boas estratégias de segurança, como 

por exemplo: antitrombóticos, hipoglicemiantes, agente bloqueadores neuromusculares, 

anestésicos, sedativos, agonistas adrenérgicos intravenosos, beta bloqueadores intravenosos, 

eletrólitos concentrados, opióides, quimioterápicos, cardiotônicos entre outros.  

Devido às graves condições clínicas que os pacientes internados na UTI, há uso 

elevado de quantidade de medicamentos, visando à cura e a oferta de suporte 
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farmacoterapêutico, onde a prescrição e administração de medicamentos demandam 

conhecimento científico e habilidade técnica, para garantir a segurança na terapêutica 

medicamentosa. E com a polifarmacoterapia, os pacientes internados em UTI estão mais 

vulneráveis ao risco destas interações (GARSKE et al, 2016). 

Desse modo, para os profissionais de enfermagem que encontram-se ativos em muitas 

etapas deste processo, ou seja, desde o aprazamento, preparo à administração destes 

medicamentos, fica estabelecido um cuidado direto, exigindo uma necessária reflexão desta 

prática, além da busca por estratégias, principalmente de atualização que visem apoiar os 

profissionais na sua prática clínica.   

Portanto, faz-se essencial um conhecimento apropriado da farmacologia relacionada 

aos métodos de administração, mecanismos de ação, vias de administração, doses, interações 

medicamentosas, efeitos tóxicos e colaterais (SILVA; SEIFFERT, 2009) para prática da 

enfermagem, sendo a farmacologia sua complexidade ainda pouco considerada na formação 

desses profissionais (SANTANA, 2006). 

Segundo Silva, Gobbo e Miasso (2007), durante a terapia medicamentosa, é 

imprescindível que a equipe de enfermagem observe e avalie de modo sistematizado o 

paciente, quanto a possíveis incompatibilidades farmacológicas, reações indesejáveis, 

hipersensibilidade, assim como interações medicamentosas, com o intuito de minimizar riscos 

aos clientes. Haja visto, sendo fundamental uma reflexão pelos enfermeiros a respeito da 

prescrição médica ou plano terapêutico, o qual é cumprida pela enfermagem em horários pré-

estabelecidos em quase todos os serviços, sem considerar as características dos medicamentos 

e principalmente as possibilidades de interações medicamentosas (SECOLI, 2001). 

Uma vez que o enfermeiro constitui parte essencial da estrutura organizacional 

hospitalar e, dessa forma, precisa se preocupar de forma contínua com o seu aprimoramento, 

adquirindo novas habilidades e conhecimentos. Em uma UTI as diversas e complexas 

atividades mostram a necessidade de se identificarem as competências desses profissionais, 

provocando a reflexão de gestores sobre a importância da elaboração de métodos que 

favoreçam a organização do trabalho e excelência dos serviços prestados (CAMELO, 2012).  

E o desenvolvimento de parcerias com órgãos de ciência e tecnologia é uma 

oportunidade para formação, capaz de estabelecer processos de avaliação de evidências 

clinicas e econômicas críticas à incorporação e monitoramento de novas tecnologias em 

saúde. Portanto, entendem-se como tecnologias em saúde medicamentos, vacinas, 
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equipamentos, procedimentos, assim como programas e sistemas organizacionais, 

educacionais e de suporte (GALDINO; da SILVA; ELIAS, 2016). 

Com isso, a tecnologia de um aplicativo, que permeia o processo de trabalho em saúde 

pode contribuir na construção do saber. Pois apresenta-se desde o momento da ideia inicial da 

elaboração e da implementação do conhecimento, como também, no resultado dessa mesma 

construção (ROCHA et al, 2008).  

Sendo assim, o acesso aos recursos tecnológicos como protocolos onlines, aplicativos, 

equipamentos tecnológicos, entre outros, tem facilitado o cuidado dos pacientes críticos nas 

Unidades de Terapia Intensiva, incentivando os profissionais de saúde na procura pelo 

conhecimento e aperfeiçoamento da assistência prestada ao paciente, resultando em qualidade 

e segurança ao paciente (MELO; ERDMAN; MAGALHÃES, 2018). 

Logo, pressupõe-se, que o desenvolvimento de um aplicativo poderá auxiliar o 

enfermeiro e sua equipe na identificação de interações medicamentosas, prevenção e 

estabelecimento rápido dos cuidados contribuindo para a atualização de conhecimento dos 

profissionais referente à assistência ao paciente com polifarmacia em um ambiente de alta 

densidade tecnológica e de cuidados complexos. 

Diante do exposto, surge a seguinte questão de pesquisa: existe concordância entre 

enfermeiros e farmacêuticos acerca do conteúdo sobre drogas cardiotônicas de um aplicativo 

para unidade de terapia intensiva? 

E para atender essa questão, foram propostos, os seguintes objetivos: 

1.1 Objetivo geral 

Validar o conteúdo de um aplicativo sobre drogas cardiotônicas para prática segura de 

administração em terapia intensiva 

1.2 Objetivos específicos 

• Analisar o nível de concordância entre enfermeiros e farmacêuticos sobre o 

conteúdo do aplicativo; 

• Desenvolver o protótipo do aplicativo para uso em unidade de terapia intensiva. 
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1.3 Justificativa 

Estudos revelam que as potenciais interações medicamentosas podem ocorrer em 

44,3% a 95% dos pacientes. E que muitas dessas interações podem ser provocadas por 

inúmeros fatores, sendo um deles o aprazamento (DOPICO et al, 2013). 

A equipe de enfermagem constitui-se provavelmente a última barreira de bloqueio 

para o erro de medicação (SILVA; GOBBO; MIASSO, 2007).  E tal fato seria capaz de 

prevenir até 86% dos erros na medicação, provindos dos processos de prescrição, transcrição 

e de dispensação, ao passo que é possível que 2% dos erros na administração são 

interceptados (MIASSO; SILVA; CASSIANI, 2006). 

Em recente pesquisa (BORGES, 2018), em um hospital universitário, cujos 

participantes foram 04 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem, buscou-se identificar “o 

perfil do conhecimento da equipe de enfermagem acerca das interações das principais drogas 

cardiotônicas utilizadas na unidade de terapia intensiva”. Para tal, foram selecionadas 10 (dez) 

drogas selecionadas mediante a alta frequência de uso na unidade intensiva (noradrenalina, 

dobutamina, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, amiodarona, captopril, losartana, atenolol, 

clonidina e anlodipino), obtendo-se o perfil do nível de conhecimento dos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem sobre os cardiotônicos e as respectivas drogas de interação; sobre os 

cardiotônicos de uma (01) droga de interação e o efeito correspondente; sobre os quatro 

cardiotônicos com maior número de interação; ao conhecimento da associação de drogas 

cardiotônicas com o menor número de interações; acerca do risco de cardiotoxicidade; e ainda 

sobre cardiotônicos com o aumento do efeito tóxico da fenitoína.  

Após a realização do pré-teste, foi realizada uma intervenção educativa em cada 

plantão por 20 minutos, no modelo de slides, pelo notebook, reproduzida 08 vezes no posto de 

enfermagem, contendo todas as interações do estudo, atendendo ao propósito de uma 

pesquisa-ação. Ao final desta etapa foi dado um cartão composto por cinco perguntas para 

avaliação da intervenção, contendo apenas alternativas de sim ou não como respostas. Por 

meio dessa avaliação observou-se que houve unanimidade dos profissionais de enfermagem, 

pois concordaram que o conteúdo foi claro e objetivo e que não sobreveio qualquer sensação 

de cansaço durante a apresentação. No entanto, 12% apresentaram dificuldades de 

compreensão e associação, 8% dos profissionais consideraram o tempo inadequado e 27% 

consideraram o espaço inadequado. Cabe ressaltar, o quanto houve durante a realização da 

pesquisa, um enorme interesse na participação da equipe de enfermagem e de outros 
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profissionais. Além disso, a intervenção educativa nesta pesquisa foi responsável pela 

elaboração de uma proposta de um calendário fixo de minicursos na unidade, a ser agregada a 

educação continuada da instituição. Portanto, com respaldo conceitual, uma intervenção 

pertence a um processo interativo intencional situado temporal, espacial e socialmente, com 

um ou diversos sujeitos implementando condições julgadas as mais adequadas possíveis para 

favorecer os processos de aprendizagem apropriados. Sua finalidade é a modificação, tida 

como benéfica, de um processo, de uma situação socioeducativa ou a aquisição de saberes e 

de conhecimentos.  

Ademais, destaca-se que a compreensão da relação entre riscos, características dos 

cuidados à saúde e aporte da rede hospitalar pode fornecer à enfermagem elementos 

importantes para promover a qualidade da assistência. Embora esses riscos para a 

enfermagem venham sendo abordados amplamente na literatura, é importante conhecer como 

são percebidos e avaliados pelos profissionais implicados na assistência direta ao paciente. 

Por fim, pode-se inferir que os resultados do pré e pós-teste, quando utilizados para o cuidado, 

poderão trazer benefícios e subsídios para a implementação de uma cultura assistencial cada 

vez mais segura. 

Em resumo, os resultados apontaram que no pré-teste houve um grau insatisfatório 

maior que no pós-teste, principalmente para os enfermeiros em relação ao conhecimento das 

interações da noradrenalina. Contudo, por meio da análise dos pós-testes, observou-se que a 

intervenção educativa proporcionou um aperfeiçoamento do conhecimento da equipe de 

enfermagem. Além disso, os resultados provenientes da intervenção apontaram para a 

importância de estratégias alternativas para a educação permanente no contexto hospitalar. É 

imprescindível que o profissional de enfermagem seja incentivado e estimulado a buscar 

conhecimentos para sua prática assistencial com o intuito de promover um cuidado de 

qualidade e seguro para o paciente.  

Vale destacar que cabe aos gestores incentivar e proporcionar capacitação dos 

profissionais de saúde de todas as áreas em diversos aspectos, construindo equipes 

qualificadas e estimuladas. Entretanto, deve-se atentar para a formação do profissional 

enquanto acadêmico, pois a base no ensino é construída nesse momento, influenciando 

atividades futuras já como profissionais. Nesse sentido, é importante que haja uma articulação 

entre serviços no ambiente hospitalar, proporcionando ações de educação continuada, 

contribuindo para a promoção da segurança do paciente, assim como para a propagação das 

atualizações temáticas.  
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 Portanto, como perspectiva, essa pesquisa poderá trazer uma contribuição na 

formação de acadêmicos e profissionais, convidando-os a refletirem sobre um processo de 

cuidado de enfermagem sistematizado e direcionado ao paciente de terapia intensiva em 

tratamento com grande número de fármacos, tendo como foco o aprimoramento das terapias 

medicamentosas e a identificação das interações cardiotônicas, priorizando a segurança do 

paciente. 

Além disso, tendo em vista o crescimento da indústria farmacêutica, as inovações 

farmacológicas e o uso em grande escala de drogas cardiotônicas em UTI, o tema se torna de 

grande complexidade e abordagem, proporcionando reflexão das práticas atuais e novos 

métodos de atualização de conhecimento. 

1.4 Relevância 

Vale salientar que o uso em grande escala das tecnologias em saúde tem como objetivo 

garantir a qualidade e segurança, proporcionando a melhora na comunicação efetiva e 

gerenciamento do cuidado multiprofissional (MADISON; STAGGERS, 2011). 

Considerando essa realidade, um aplicativo que possibilite apoiar esse processo, 

principalmente quanto aos pontos importantes no preparo de administração medicamentosa e 

atualização de suas interações passa a ser fundamental para prevenir e alertar potenciais riscos 

diretamente às atividades assistenciais de saúde. 

Ou seja, há uma busca com o propósito de diminuir os riscos de interações 

medicamentosas possivelmente evitáveis e um alerta acerca dos efeitos adversos das 

interações inevitáveis para o paciente em terapia intensiva. 

1.5 Contribuições para saúde 

Além do uso por profissionais da equipe de enfermagem, acredita-se que o produto 

dessa pesquisa poderá contribuir na formação de acadêmicos e diversos profissionais, 

convidando-os a refletirem sobre um processo de cuidado de enfermagem sistematizado e 

direcionado ao paciente de terapia intensiva em tratamento com grande número de fármacos, 

tendo como foco o aprimoramento das terapias medicamentosas e a identificação das 

interações cardiotônicas, priorizando a segurança do paciente. 

O tipo de tecnologia proposta no estudo pode ser identificado como sistemas de apoio 

à decisão, os quais são desenvolvidos para serem usados por profissionais de saúde como 
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suporte no processo de tomada de decisão. São sistemas que atuam diretamente para diminuir 

a ocorrência de erros, garantindo a segurança do paciente (MARIN, 2010). 

Portanto, observa-se que o aplicativo poderá contribuir para a prática de enfermagem 

segura, pois será pautado nas evidências científicas trazendo conteúdos importantes para 

serem disseminados dentro do sistema de saúde atual. Sendo assim, o profissional poderá 

adquirir novos conhecimentos para desenvolver uma assistência de qualidade, crítica e 

reflexiva. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

2.1 Aspectos relevantes da terapia medicamentosa em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) 

Almeida, Gama e Akamine (2017), através de uma análise do consumo dos 

medicamentos dispensados pela farmácia para os pacientes da unidade de terapia intensiva de 

adulto, apontaram em dez grupos de medicamentos os mais utilizados para o sistema nervoso 

central (28%), antimicrobianos (26%), cardiovascular (10%), metabolismo e trato alimentar 

(10%), hormônios (10%), musculoesquelético (6%), sangue e elementos formadores (4%), 

vitaminas (2%), antídotos (2%) e imunomoduladores (2%). 

           Além disso, houve neste mesmo estudo um levantamento do princípio ativo das 

medicações mais utilizadas em uma UTI sendo elas, em ordem decrescente, a midazolam, 

fentanil, acetilcisteína, dipirona, epinefrina, furosemida, clindamicina, omeprazol e 

vancomicina. 

E, entre os 50 medicamentos mais administrados, foi observado que a maioria era de 

uso intravenoso e a menor proporção era de administração oral. Isto se deve ao fato de que a 

via intravenosa proporciona efeito rápido, tem acesso imediato ao sistema circulatório, além 

de permitir administrar altas doses e concentrações através da via central. Todavia, também 

está relacionada ao estabelecimento mais rápido de eventos adversos por erro de 

administração, dificultando a sua correção. Além dos pontos já destacados, a via intravenosa 

também se associa ao risco de infiltração tecidual ou extravasamento, interações 

medicamentosas por contato direto, risco de contaminação e pirogenicidade (ALMEIDA; 

GAMA; AKAMINE, 2007). 

Dentre o uso de medicamentos, os anti-hipertensivos, antiácidos, analgésicos e 

antitérmicos também são amplamente prescritos na unidade, já que são necessários para a 

manutenção das funções vitais dos pacientes. E os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos também 

são usados em grande número em UTIs para proporcionar uma analgesia adequada para os 

doentes, que se submetem, com frequência, a procedimentos invasivos, como respiração 

mecânica, drenagens e tratamentos dialíticos (HINRICHSEN, 2009). É fundamental observar 

que a prescrição médica trata-se de um documento de grande importância na prática diária, 

uma vez que sintetiza a atitude médica e a expectativa da terapêutica medicamentosa. 

Ademais, a análise de uma prescrição proporciona a base para sua revisão e desenvolve 
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medidas para o uso racional dos fármacos, prevenindo problemas relacionados aos mesmos 

(HINRICHSEN, 2009). 

Dentre os problemas causados pelo uso irracional de medicamentos estão as reações 

provocadas pelas interações medicamentosas. E em Unidades de Terapia Intensiva, grande 

parte dos pacientes está exposta a potenciais interações medicamentosas, devido ao grande 

número de fármacos normalmente prescritos a pacientes críticos bem como alterações 

orgânicas comumente presentes nestes pacientes (ROCHA; MOTA; OLIVEIRA, 2014). 

2.2 Interações medicamentosas na UTI 

           Por definição, as interações medicamentosas diz respeito a situações onde os efeitos 

de um fármaco se altera, ou promove um novo efeito, em decorrência da presença de outro 

fármaco, algum alimento, bebida ou agente químico ambiental (STOCKLEY, 2014). 

 O medicamento como recurso terapêutico, pode apresentar diversas facetas. A 

descoberta de novas substâncias com melhores características permite o combate a problemas 

crônicos em uma população cada vez mais idosa. Por outro, o emprego inadequado, provoca 

eventos adversos e diminuindo a efetividade dos tratamentos medicamentosos já existentes 

(SILVA; SANTOS, 2011). 

A administração sucessiva ou simultânea de drogas com objetivos de potencializar 

efeitos constitui uma abordagem terapêutica comum na clínica. Tal condição requer especial 

atenção, tendo em vista que os medicamentos podem interagir e desencadear efeitos tanto 

úteis e benéficos, quanto indesejáveis, imprevisíveis e iatrogênicos. A importância de uma 

interação deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração sua consequência 

clínica, isto é, a relação risco-benefício para o paciente (CORDÁS; BARRETTO, 1998). 

Em virtude da gravidade do quadro clínico e instabilidade apresentadas pelos 

pacientes internados em UTI, a farmacoterapia aplicada neste setor hospitalar exige 

combinações farmacológicas que implicam grande diversidade e quantidade de drogas 

prescritas (ROSSIGNOLI; GUARIDO; CESTARI, 2006). 

Existem diversos mecanismos pelos quais os fármacos podem interagir. Contudo, 

esses mecanismos podem ser em sua maioria, classificados em farmacocinéticos (absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção), farmacodinâmicos ou de interação combinada. É 

clinicamente útil conhecer o mecanismo envolvido em determinada interação medicamentosa, 

visto que ele pode influenciar tanto o curso temporal quanto os métodos empregados para 
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evitar a interação. Algumas interações medicamentosas importantes ocorrem em 

consequência de dois ou mais mecanismos (KATZUNG, 2017). 

Há uma preocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) quanto à exposição 

dos pacientes às situações da prática clínica que podem prejudicar sua condição de saúde. O 

principal agravante para essa exposição são os múltiplos agentes farmacológicos que esses 

pacientes recebem juntamente com seus desequilíbrios fisiológicos, estando as interações 

medicamentosas entre os principais problemas relacionados à utilização de medicamentos. E 

estudos reforçam que as interações medicamentosas são mais comuns em pacientes de UTI 

quando comparados a pacientes hospitalizados em outras unidades (FARIA; CASSIANE, 

2011). 

Hammes et al (2008) mostraram em seu estudo relacionado às interações 

medicamentosas altamente significativas detectadas em UTI que a classe farmacológica de 

maior prevalência correspondeu aos antimicrobianos (23%) e o seu maior representante foram 

os aminoglicosídeos. A segunda classe mais prevalente foi a dos anticonvulsivantes (10,2%), 

sendo a fenitoína o principal fármaco envolvido; e, os anti-hipertensivos (10,2%), com 

inibidores da enzina conversora de angitensina (IECA) e betabloqueadores entre os mais 

presentes. Em seguida, corticóides (9%), bloqueadores neuromusculares (7,7%), 

antiarrítmicos (6,4%) e antifúngicos (5,1%). E com a prevalência no valor de 3,8% seguem os 

antiagregantes plaquetários, benzodiazepínicos e diuréticos; 2,6% anticoagulantes e 

broncodilatadores e 1,3% para anestésicos, antieméticos, antipsicóticos, barbitúricos, opiáceos 

e simpaticomiméticos. 

                 Quanto aos cardiotônicos, o estudo de Cedraz e Santos Junior (2014), revelou que 

de 26 prescrições analisadas de uma unidade de terapia intensiva de um hospital público, 

observou-se alguns prescritos como a noradrenalina (6), dobutamina (4), clonidina (4), 

nitroprussiato (4), anlodipino (2), captopril (2) e amiodarona (1).  

    Além disso, para Hammes et al (2008), levando em consideração que os pacientes 

em UTI sofrem de alterações fisiológicas, condições clínicas desfavoráveis ao metabolismo 

dos fármacos como choque, insuficiência renal e hepatopatias, pode-se supor que a relevância 

das interações potenciais mesmo pouco significantes tenha importância na prevenção de 

efeitos adversos indesejáveis. 

Ademais, observa-se nos pacientes de cuidados intensivos o uso dos cardiotônicos, os 

quais possuem atividade direta sobre as fibras musculares cardíacas aumentando a força 

contrátil do coração e exercem ações importantes na excitabilidade, automaticidade, 
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velocidade de condução e períodos refratários do coração (YANO; AURICCHIO, 2005). Em 

relação à definição e à classificação dos fármacos cardiovasculares, estes medicamentos 

afetam o grau de contração e o ritmo cardíaco, o diâmetro dos vasos e o volume sanguíneo 

(REYLLY; JACKSON, 2012). Sendo assim, o conhecimento de suas propriedades e 

interações são de extrema relevância o cenário intensivo. 

2.2.1 Drogas Cardiotônicas na UTI 

Os cardiotônicos possuem atividade direta sobre as fibras musculares cardíacas 

aumentando a força contrátil do coração e exercem ações importantes na excitabilidade, 

automaticidade, velocidade de condução e períodos refratários do coração (YANO; 

AURICCHIO, 2005). 

Em relação a definição e a classificação dos fármacos cardiovasculares, estes podem 

ser considerados como medicamentos que afetam o grau de contração e o ritmo cardíaco, o 

diâmetro dos vasos e o volume sanguíneo (DANDAN; BRUNTON, 2015). 

 Logo, as drogas cardiotônicas selecionadas para essa pesquisa foram baseadas em um 

estudo exploratório (BORGES, 2018), o qual buscou identificar o conhecimento sobre drogas 

cardiotônicas na UTI pelos profissionais da equipe de enfermagem. Sob perspectiva, os 

cardiotônicos selecionados foram: noradrenalina, dobutamina, nitroglicerina, nitroprussiato de 

sódio, amiodarona, captopril, atenolol, losartana, clonidina e anlodipino.   

 Alguns medicamentos são de uso preferencial em unidade de terapia 

intensiva e requerem um conhecimento específico e robusto sobre seu uso. Considera-se que a 

maioria dos pacientes internados na UTI necessita do uso de Drogas Vasoativas (DVA’s) e 

que a sua administração é de responsabilidade da equipe de Enfermagem, e com isso, tornam-

se importantes o conhecimento adequado sobre as drogas (farmacocinética e 

farmacodinâmica), os objetivos da terapia medicamentosa, além das intervenções que visem a 

minimizar os eventos adversos, garantindo a segurança do paciente (SILVA et al, 2019). 

As DVA’s apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares e/ou cardíacos, com 

uma resposta dose-dependente sendo assim, as DVA’s atuam como vasodilatadoras e 

vasopressoras. Como possuem uma meia-vida curta, caso a sua administração não seja 

rigorosamente controlada, pode haver um desequilíbrio hemodinâmico acentuado, 

comprometendo os parâmetros circulatórios e respiratórios (SILVA et al, 2019). 
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As drogas mais empregadas são as catecolaminas, também denominadas aminas 

vasoativas ou drogas simpatomiméticas. Dentre essas drogas, destacam-se a norepinefrina, 

adrenalina, dopamina, dopexamina, dobutamina e isoproterenol. Dispõe-se também de 

amiodarona e dos vasodilatadores nitroprussiato de sódio, nitratos, clorpromazina, prazozin, 

captopril, enalapril e bloqueadores de cálcio (FREITAS et al, 2017). 

Os fármacos vasoativos ocupam um lugar importante no arsenal terapêutico de 

pacientes em UTI. A introdução de agentes vasoativos ao tratamento dos pacientes com sérios 

distúrbios perfusionais visa corrigir as alterações cardiovasculares, no intuito de restaurar a 

oferta de oxigênio e de nutrientes aos tecidos, reequilibrando essa oferta para as demandas 

metabólica (MELO et al, 2016). 

 Não menos importante estão os anti-hipertensivos e antiarrítmicos que em 

um estudos de Hinrichsen et al, 2009, levantou que estas classes de medicamentos são a 

segunda mais prescritas em uma unidade de terapia intensiva. Isso porque estes 

medicamentos, assim como as drogas vasoativas, são necessários para a manutenção das 

funções vitais dos pacientes, tendo em vista que seu organismo sofre diversas alterações 

tentando buscar a estabilidade. 

Em UTI alguns anti-hipertensivos são de administração por via oral ou sonda 

nasoenteral, a exemplo da losartana potássica. Corroborando com a assertiva, um estudo de 

Roseno et al (2015) identificou 10 medicamentos mais prescritos em idosos de uma UTI, 

sendo um deles a losartana. Ainda de acordo com esse mesmo estudo, foi identificado que 

20% das medicações mais prescritas fazem parte da do grupo de medicamento do sistema 

cardiovascular. 

Portanto, os cuidados com as drogas vão desde o preparo, perpassando a administração 

e o controle, e o enfermeiro é o responsável por essas atividades, fazendo-se necessário que 

esse profissional tenha ciência das peculiaridades de cada fármaco, para que seja possível 

prestar uma assistência à saúde com qualidade e responsabilidade prevenindo eventos 

adversos e promovendo a segurança do paciente (SILVA et al, 2019; FREITAS et al, 2017). 
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2.3 Prática clínica da enfermagem e a segurança do paciente na unidade intensiva 

2.3.1 O cuidado de enfermagem intensivo 

O processo do cuidado é contínuo exigindo aperfeiçoamento e, pelo fato da 

complexidade do paciente e seu curso clínico ser altamente instável, há elevado risco de morte 

e condições de saúde sujeitas às frequentes variações. Para trazer especificidade de cuidados 

adequados a cada cliente, formular planejamentos específicos, fazer prescrições de 

enfermagem eficazes e avaliar o estado de saúde por meio de evoluções, é indispensável que 

profissionais capacitados possam prontamente identificar essas necessidades afetadas e 

utilizar o processo de enfermagem na UTI para aprimorar a sua tomada de decisões 

(RAMALHO NETO; de FONTES; NÓBREGA, 2013). 

Uma assistência de enfermagem com qualidade está baseada tanto no cuidado prestado 

como na administração de uma terapêutica medicamentosa segura, ou seja, nas propriedades 

básicas dos medicamentos e sua ação farmacológica (FARIA, 2010). 

Na prática as interações medicamentosas devem ser revisadas, já que para exercer a 

atividade de administrar medicamentos com qualidade e segurança é preciso observar 

requisitos básicos, entre eles, conhecimentos específicos sobre farmacologia, incluindo 

mecanismos de ação, interações medicamentosas e eventos adversos a medicamentos 

(FARIA, 2010). Entretanto, a prática profissional da enfermagem, muitas vezes, ocorre de 

forma assistemática devido à resistência dos profissionais em modificar suas tarefas, adotando 

um cotidiano tecnicista e fragmentado. Contudo, cabe entender que a equipe de enfermagem 

deve também preocupar-se com a qualidade da assistência prestada, ao invés de limitar-se 

predominantemente às demandas do serviço (RAMALHO NETO; de FONTES; NÓBREGA, 

2013). 

Apesar da existência de rotinas institucionalizadas em relação às medicações, a 

enfermagem pode e deve interferir na forma como a assistência é realizada para que, além de 

prevenir as interações medicamentosas adversas, possa-se assegurar uma prática 

contextualizada na ciência (SECOLI, 2001). 

Existem situações e atividades relacionadas à equipe de enfermagem que precisam ser 

repensadas e talvez atualizadas. O planejamento dos horários de administração dos 

medicamentos na prescrição médica e os intervalos entre os medicamentos são exemplos 

dessas situações (SECOLI, 2001). 
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O aprazamento seguro e distinto é um importante dever do profissional de 

enfermagem que ainda o realiza, na maioria dos hospitais, de forma manual, seguindo uma 

rotina de horários fixos que está intimamente associado à rotina de cuidados da enfermagem, 

de médicos e do serviço da farmácia, considerando, poucas vezes, as características do 

medicamento prescrito e/ou a clínica do paciente. Por meio do aprazamento, o enfermeiro 

estabelece o plano terapêutico medicamentoso instituído aos pacientes A distribuição de 

horários em momentos padronizados, fixos, contribui para que vários medicamentos sejam 

dados no mesmo momento para o mesmo paciente, o que pode causar interação 

medicamentosa (MIASSO; SILVA; CASSIANI, 2006). 

A administração de medicamentos é uma das atividades mais críticas, relevantes e de 

maior responsabilidade de profissionais de enfermagem e, para a sua execução, é necessária a 

aplicação de vários princípios científicos que fundamentem a ação do enfermeiro, de forma a 

prover a segurança do paciente (SILVA; GOBBO; MIASSO, 2007). 

 E a equipe de enfermagem constitui o elo final do processo de administração de 

medicamento e, geralmente, suas ações delimitam a transição de um erro previsível para um 

erro real. Dessa forma, o ônus dos erros tende a cair pesadamente sobre esse profissional. 

Portanto, compete ainda à enfermagem a última oportunidade de bloquear o erro de 

medicação (SILVA; GOBBO; MIASSO, 2007).  

Logo, é imprescindível que os profissionais de enfermagem tenham um pensamento 

crítico e olhar ampliado do sistema de medicamento e de cada um dos seus processos e, 

principalmente, que garanta a segurança e qualidade ao processo que está sob sua 

responsabilidade, buscando informações a respeito do fluxo de suas atividades, dos problemas 

existentes com o ambiente e com os recursos humanos, assim como o conhecimento sobre os 

fármacos, interações medicamentosas dentre outros, contribuindo para que a terapêutica 

medicamentosa seja cumprida de maneira eficiente, responsável e segura (MIASSO; SILVA; 

CASSIANI, 2006). 

 Faz-se necessário e essencial o aprimoramento do profissional de enfermagem, 

adquirindo novas habilidades e conhecimentos. Em uma UTI, as diversas e complexas 

atividades mostram a necessidade de se identificarem as competências desses profissionais, 

contribuindo para uma análise crítica quanto ao desenvolvimento de suas atividades, assim 

como provocando a reflexão de gestores sobre a importância da elaboração de métodos para 

desenvolver competências profissionais que favoreçam a organização do trabalho e a 

excelência dos serviços prestados (CAMELO, 2012). 
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Frente a essas considerações, destaca-se que o enfermeiro que atua em UTI necessita, 

além de qualificação adequada, desenvolver competências profissionais específicas durante a 

execução do seu trabalho, que lhe permitam realizar suas funções eficazmente, aliando 

conhecimento técnico-científico, domínio da tecnologia, humanização, individualização do 

cuidado e, consequentemente, qualidade à assistência prestada (CAMELO, 2012). 

                Nesse contexto, é de extrema relevância analisar as medidas que podem ser 

realizadas pelo enfermeiro, com vistas a prevenir e reduzir os inúmeros erros descritos, que 

geram aumento dos custos médicos e danos aos pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva (UTI), os quais quase sempre se encontram em estado grave e requerem, com mais 

frequência, um maior número de medicamentos (CAMERINI; SILVA; MIRA, 2014). 

2.3.2 Segurança do Paciente no ambiente intensivo 

             Na unidade intensiva, os pacientes apresentam uma maior chance de ocorrência de 

eventos adversos (EA), tendo em vista as constantes alterações hemodinâmicas e iminente 

risco de morte, requerendo o uso de uma farmacologia avançada, máquinas de 

monitoramento, o que demanda dos profissionais cuidados complexos, atenção ininterrupta e 

tomada de decisões imediatas (GONÇALVES et al 2012). 

 Assim, a segurança do paciente, por meio do gerenciamento de riscos, tem recebido 

destaque com a implementação de medidas de prevenção à sua exposição, bem como aos 

danos ao cliente decorrentes da assistência à saúde (ALVES et al, 2016). 

 Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS), demonstrando preocupação com 

a situação que a saúde se encontrava, criou a World Alliance for Patient Safety. E os objetivos 

desse programa, foram, entre outros, organizar os conceitos e as definições sobre segurança 

do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos (EAs) 

promovendo segurança do paciente, posteriormente denominado Patient Safety Program 

(BRASIL, 2014). 

Para reduzir os riscos e mitigar os EAs, a OMS priorizou duas ações, que foram 

denominadas de desafios globais: reduzir a infecção associada ao cuidado em saúde, por meio 

da campanha de higienização das mãos, e promover uma cirurgia mais segura, pela adoção de 

uma lista de verificação antes, durante e após o ato cirúrgico (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, levando-se em consideração a pertinência dos EAs no Brasil, o 

Ministério da Saúde (MS) estabeleceu a Portaria 529/2013, que trata do Programa Nacional 
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de Segurança do Paciente (PNSP), e que busca a implantação da gestão do risco e de núcleos 

de segurança do paciente em todos os estabelecimentos de saúde, priorizando as seguintes 

áreas: infecções, procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia; prescrição, transcrição, 

dispensação e administração de medicamentos, sangue e hemoderivados; identificação de 

pacientes; comunicação no ambiente dos serviços; prevenção de quedas; úlceras por pressão; 

transferência de pacientes, entre pontos de cuidado (BRASIL, 2013). 

  E ainda, outras soluções têm sido estimuladas pela OMS, tais como: evitar erros com 

medicamentos que tenham nomes e embalagens semelhantes; evitar troca de pacientes, ao 

prestar qualquer cuidado ao administrar medicamento, colher amostra para exame, infundir 

bolsa de sangue dentre outros.  

  Além disso, existem outras iniciativas específicas no campo da segurança do paciente 

como a Rede Sentinela que, desde 2002, a qual trabalha com gerenciamento de risco sobre 

três pilares: busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos adversos e uso racional 

das tecnologias em saúde. 

Posteriormente desenvolveram eixos: 1) prioridade para o gerenciamento de risco em 

três áreas – a medicamentos, sangue e produtos para a saúde, desenvolvendo ações de 

farmacovigilância, de hemovigilância e de tecnovigilância; 2) uso racional de medicamentos; 

3) uso racional de outras tecnologias em saúde; 4) qualidade em serviços sentinela (BRASIL, 

2014). 

 E, por fim, destaca-se que em 2006, foi realizado o primeiro Fórum Internacional 

Sobre Segurança do Paciente e Erro de Medicação, organizado pela Associação Mineira de 

Farmacêuticos, em Belo Horizonte, em parceria com o Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP)/EUA.  

2.4 Tecnologia aplicada a saúde 

Os avanços da tecnologia na área da saúde, nas últimas décadas, promoveram 

melhoria no tratamento de doenças graves. O acesso aos recursos tecnológicos tem facilitado 

o cuidado dos pacientes críticos nas Unidades de Terapia Intensiva, incentivando os 

profissionais de saúde na procura pelo conhecimento e aperfeiçoamento da assistência 

prestada ao paciente. Entretanto, o esperado é que este aprimoramento resulte em tratamento 

seguro e assistência de qualidade ao paciente grave (ROCHA, 2012). 
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A utilização de ferramentas computacionais na área da saúde está em gradual 

expansão, pois esse tipo de suporte pode proporcionar aos profissionais alcançarem mais 

precisão e agilidade em seus trabalhos. Em relação aos cuidados de enfermagem no Brasil, a 

adoção de recursos tecnológicos é um fato crescente desde a década 60, com a fundamentação 

científica da profissão (ROCHA et al, 2008). 

A utilização de tecnologias computacionais na área da saúde vem transformando a 

relação ensino-aprendizagem e teoria-prática na assistência à medida que são adaptadas às 

necessidades da assistência segura ao paciente e dos modelos educacionais contemporâneos 

(SALOMÉ; BUENO; FERREIRA, 2017). 

2.4.1 Aplicativo móvel na prática clínica 

Os celulares permitem aos seus usuários um acesso intenso as mais diversas 

informações, por meio da instalação de aplicativos e acesso à internet. O uso desse nível de 

tecnologia em saúde é denominado “e-saúde” ou “e-Health” e a utilização dos telefones 

celulares e aplicativos para dispositivos móveis, que fazem parte da tecnologia “e-saúde”, 

denomina-se “saúde móvel” ou “mobile health” e é conceituada como prática em saúde 

pública que tem como suporte dispositivos móveis, telefones celulares e demais dispositivos 

sem fio. OMS - Organização Mundial da Saúde. Política nacional de informação e informática 

em saúde. Brasília (DF): OMS; 2016. 

A disseminação das tecnologias de informação e comunicação, com o uso de 

dispositivos móveis e a expansão da banda larga no mundo, teve grandes repercussões na área 

clínica. Essa configuração tecnológica possibilitou o desenvolvimento de sistemas web e 

aplicativos específicos para profissionais de saúde e pacientes (BERNARDI; MOTA, 2018). 

Atualmente, há um movimento crescente em tecnologias e aplicativos móveis que 

colaboram para a construção de uma nova modalidade de assistência à saúde. Uma revisão 

sistemática com objetivo de identificar o uso de aplicativos de smartphone na área de saúde 

obteve 39 estudos que foram categorizados em oito domínios: diagnóstico (n=11), 

telemedicina (n=9), simulador cirúrgico (n=6), treinamento (n=5), coleta de dados (n=3), 

educação de paciente (n=2), comportamento (n=2) e planejamento cirúrgico (n=1) (Mobasheri 

et al, 2015). 

A tecnologia de informação é prevalente nos hospitais e em muitas situações, são 

consideradas indispensáveis para o cuidado de saúde de qualidade. Nesse contexto, os 
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aplicativos móveis proporcionam vantagens, tanto na liberdade de movimento e portabilidade 

que conferem, quanto no nível de investimento mais racional que ensejam inseridas (BARRA, 

2008). Estudos nacionais e internacionais, consistentemente, sugerem que os aplicativos 

móveis serão cada vez mais utilizados por profissionais de saúde, para tomadas de decisões 

ágeis e de melhor qualidade, no cuidado prestado nos ambientes clínicos (ZHANG et al, 

2014). 

Devido a facilidade da mobilidade, o aplicativo pode ser utilizado à beira do leito, 

permitindo facilmente a classificação do paciente, quanto aos seus parâmetros vitais, e 

sanando dúvidas em tempo real durante a avaliação do paciente. Uma avaliação em tempo 

real permite uniformizar e aperfeiçoar a comunicação entre os profissionais envolvidos no 

cuidado do paciente, proporcionando agilidade e precisão no cuidado (BARRA, 2008). 

Ademais, segundo Tibes, Dias e Zem-Mascarenhas, (2014) os aplicativos, para 

profissionais de saúde, auxiliam na assistência em saúde, uma vez que sua possibilidade de 

mobilidade permite que eles se desloquem dentro das instituições em que trabalham, 

proporcionando mais agilidade e precisão em diversas intervenções, como monitoramento 

remoto, apoio ao diagnóstico e à tomada de decisão. 

Além disso, os atuais sistemas de aplicativos móveis permitem a rápida distribuição do 

aplicativo em diversas plataformas simultaneamente, com baixo custo monetário para o 

desenvolvedor. Também, permitem sua disponibilização de forma gratuita, facilitando a 

adesão do mesmo dentro da realidade do nosso Sistema Único de Saúde (MELO; ERDMAN; 

MAGALHÃES, 2018). 

O uso de aplicativos no meio clínico contribui para o registro sistemático da 

assistência, possibilita a continuidade do tratamento e melhora a qualidade do cuidado. A 

utilização de aplicativos assistenciais de enfermagem, como planejamento do cuidado 

informatizado, agiliza as atividades de coleta, registro, armazenamento, manipulação e 

recuperação de dados dos pacientes sob a responsabilidade do enfermeiro. Além da facilidade 

de acesso aos dados, o aplicativo possibilita instrumentalização administrativa e auxilia na 

tomada de decisões. (CUNHA et al, 2018). 

Na área de enfermagem, é crescente o desenvolvimento e utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, configurando-se em um mecanismo didático contemporâneo, que 

privilegia a automatização de processos, servindo inclusive para aumentar a segurança no 

processo decisório para o cuidado (PEREIRA et al, 2016). 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo metodológico e tecnológico na modalidade de desenvolvimento 

experimental.  

            Portanto, constituído por duas fases a saber: metodológico constituído de dois 

momentos denominados “Momento 1” e “Momento 2”, nos quais realizou-se a concordância 

de enfermeiros e farmacêuticos sobre o conteúdo de 10 (dez) medicamentos cardiotônicos 

(noradrenalina, dobutamina, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, amiodarona, captopril, 

atenolol, losartana potássica, clonidina, anlodipino; e tecnológico na modalidade de 

desenvolvimento experimental do aplicativo. 

3.2 População e amostra para validação do conteúdo e do aplicativo 

  Foi constituída uma amostra por conveniência de enfermeiros e farmacêuticos, 

identificados pelo Currículo Lattes e por contatos encaminhados por e-mails por profissionais 

de saúde, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: profissionais com no mínimo 1 ano 

de atuação na área intensiva e/ou cardiológica, e preferencialmente com uma especialização 

realizada dentro dos últimos cinco anos.  

Quando selecionados no Currículo Lattes, esses especialistas foram identificados no 

site www.lattes.cnpq.br, referente ao item “Currículo Lattes” e nesse em “Buscar Currículo”. 

Para os enfermeiros, a busca deu-se da seguinte forma: por assunto, inserindo a palavra " 

terapia intensiva"; nas bases, a escolha de "Doutores e Demais pesquisadores"; 

Nacionalidade: Brasileira; e em tipo de filtro "formação acadêmica/titulação" (todas); 

"atuação profissional": Grande Área (Ciências da Saúde), Área (Enfermagem), Sub-área 

(Enfermagem Fundamental), Especialidades (Todas). 

Enquanto para os farmacêuticos, a busca deu-se da seguinte forma: por assunto, 

inserindo a palavra "medicamento"; nas bases, a escolha de "Doutores e Demais 

pesquisadores"; Nacionalidade: Brasileira; e em tipo de filtro "formação acadêmica/titulação" 

(todas); "atuação profissional": Grande Área (Ciências da Saúde), Área (Farmácia), Sub-área 

(Farmácia Clínica, assistência e atenção farmacêuticas), Especialidades (Todas). 
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Logo após, o Currículo Lattes do especialista foi verificado, e aos que atenderam aos 

critérios de inclusão, foi enviado ao profissional uma mensagem na referida página no local 

indicado de "Contato". 

A mensagem inicial nesse e-mail foi um convite ao participante, identificado como 

“Especialista Avaliador”, em participar do estudo, contendo informações sobre a referida 

pesquisa, juntamente com um link para acesso ao formulário. No formulário online, o 

especialista ao concordar em participar da pesquisa, realizou a avaliação dos conteúdos de 

cada medicamento já inseridos dentro do protótipo e em seguida uma avaliação da máscara do 

protótipo E Após as etapas de concordância, os especialistas responderam a 5 (cinco) 

perguntas abertas sobre todo o conteúdo do instrumento como uma forma de obter uma 

análise complementar ao que foi realizado. 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

3.3.1 Fase 1 - Estudo metodológico  

Esta fase deu-se por meio de dois momentos, denominados “Momento 1” e “Momento 

2”. O primeiro ocorreu no período de 13 a 25 de outubro de 2019 com uma amostra de 16 

(dezesseis) especialistas e “Momento 2” no período de 4 a 14 de março de 2020 com uma 

amostra de 6 (seis) especialistas. O “Momento 2” foi realizado devido à não validação por 

concordância do conteúdo no “Momento 1”. Sendo assim, os especialistas deixaram 

comentários e sugestões no “Momento 1” que foram analisadas e organizadas para a 

realização das alterações no conteúdo, no protótipo e no formulário. Logo, o detalhamento 

dos Momentos 1 e 2, encontram-se a seguir: 

3.3.1.1 Momento 1 

A coleta de dados deu-se por meio do envio online pela plataforma Google Forms de 

um formulário, tipo Likert (APÊNDICE A), por e-mail, para 80 enfermeiros e 80 

farmacêuticos, no período de 13 a 25 de outubro de 2019, para análise do nível de 

concordância do conteúdo do aplicativo e da máscara do protótipo. Nesse momento, obteve-se 

uma amostra de 16 (dezesseis) especialistas, sendo 7 (sete) farmacêuticos e 9 (nove) 

enfermeiros. 

O referido formulário foi elaborado e continha as seguintes etapas de preenchimento:  
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• Apresentação: houve breve apresentação da equipe de pesquisa, vinculação 

acadêmica do pesquisador principal, informações básicas sobre o projeto, método de 

seleção do contato virtual e informações sobre aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa. 

 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): O TCLE foi disponibilizado 

online junto ao formulário, sendo obrigatório o especialista concordar com o Termo 

para obter acesso ao conteúdo para análise de concordância. 

 

• Identificação: refere-se ao levantamento de dados sociodemográficos (idade e sexo), 

profissionais (profissão, área de trabalho, função/ cargo, tempo de trabalho) 

Acadêmicos (titulação, participação em grupo/ projetos de pesquisa, publicações). 

 

• Parte I – Análise de Conteúdo: nesta etapa do formulário foi realizado a avaliação 

sobre 5 (cinco) itens de conteúdo, a saber: “os objetivos das informações são 

evidentes?”; “as informações são satisfatórias quanto aos cuidados para a prática 

segura?”; não existem informações desnecessárias; existe revisão dos pontos mais 

importantes; e as informações são atualizadas), acerca dos medicamentos 

cardiotônicos/ vasoativos. O conteúdo disponibilizado foi avaliado de acordo com os 

seguintes os critérios de likert: 1 (discordo totalmente); 2 (concordo parcialmente); 3 

(concordo); 4 (concordo totalmente). E, para as opções 1 e 2, é necessário que o 

especialista descreva o motivo pelo qual considerou essa opção, na linha destinada a 

baixo do item. O conteúdo dos medicamentos cardiotônicos analisado pelos 

especialistas foi organizado em quadros que se encontram no (APÊNDICE B) para 

melhor apresentação didática. 

 

• Parte II – Análise Preliminar do Protótipo: Esta etapa continha um link para acesso 

a uma máscara do protótipo do aplicativo na extensão “.pdf” (APÊNDICE C), com um 

medicamento cardiotônico (dobutamina) selecionado de forma aleatória pela equipe de 

desenvolvimento tecnológico. Logo, após a visualização do protótipo, o especialista 

realizou a avaliação de acordo com os seguintes itens: apresentação literária 
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(linguagem é explicativa; material promove ao profissional acerca da atualização de 

conhecimento; a sinalização através de títulos e subtítulos auxilia na aprendizagem; o 

texto possibilita interação com orientações entre profissional e público-alvo; o 

planejamento e a sequência das informações são consistentes, facilitando ao público-

alvo predizer o fluxo do seguimento dos cuidados; o material é de leitura agradável; o 

material tem tamanho adequado, ou seja, não é extenso nem cansativo); material 

suficientemente específico e compreensivo (os títulos e subtítulos são claros e 

informativos; o uso de sentido dúbio não ocorre no texto; o conteúdo é escrito em 

estilo que tem o público-alvo os principais cuidados de enfermagem); legibilidade e 

características (o tamanho das letras é adequado; o estilo das letras é adequado; o 

espaçamento das letras é adequado; o comprimento das linhas é adequado; o 

espaçamento entre linhas é adequado; a utilização de negrito e marcadores de texto 

chamam a atenção para pontos específicos ou conteúdos chave; os subtítulos ou as 

entradas facilitam a leitura e memorização; o espaçamento entre parágrafos é 

adequado); e qualidade da informação (está inserida na cultura local; o material 

habilita o público-alvo a realizar as ações desejadas; o material ajuda a prevenir 

possíveis problemas na administração de medicamentos; o material permite obter o 

máximo benefício possível). 

 

• Parte III – Análise Complementar: etapa composta por 5 (cinco) perguntas abertas 

para sugestões e complementação do material inteiramente analisado, não sendo 

obrigatório o preenchimento, portanto, a critério do especialista avaliador. 

3.3.1.2 Momento 2 

Este momento da coleta deu-se por meio do envio novamente do formulário tipo 

Likert com ajustes pertinentes (APÊNDICE D),  por e-mail, para os 9 enfermeiros e  7 

farmacêuticos participantes do Momento 1, no período de 04 a 14 de março de 2020, para 

nova análise do nível de concordância do conteúdo do aplicativo e do protótipo, obtendo-se 

somente o retorno de  6 (seis) especialistas, sendo 3 (três) farmacêuticos e 3 (três) 

enfermeiros. 
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O referido formulário foi mantido conforme apresentado anteriormente no Momento 

1, com exceção de duas partes que sofram modificações estruturais para atender as 

solicitações dos especialistas. São eles:  

 

• Parte I – Análise de Conteúdo do Protótipo: foram mantidas todas as perguntas 

anteriormente apontadas neste item do Momento 1. 

 

• Parte II – Análise Preliminar do Protótipo: no conteúdo dos medicamentos 

(APÊNDICE E) houve correções pertinentes a partir das sugestões dos especialistas no 

“Momento 1”. E para todas as drogas cardiotônicas, havia um link para acesso na web 

do conteúdo completo do aplicativo (APÊNDICE F). E ainda, foram mantidas as 

perguntas já descritas no Momento 1 para avaliação dos itens referentes a 

apresentação literária; material suficientemente específico e compreensivo; 

legibilidade e características; e qualidade da informação, e a respectiva Escala de 

Likert descrita anteriormente. 

3.3.2 Fase 2 – Estudo Tecnológico na modalidade de desenvolvimento experimental  

Foi realizada em parceria com o Instituto de Computação da Universidade Federal 

Fluminense, sob a coordenação de um docente permanente com 04 estudantes de graduação 

em Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFF. 

Foram adotadas metodologias ágeis de desenvolvimento. Os requisitos funcionais, não 

funcionais, melhorias, e bugs, foram estruturados da seguinte forma: pela história de usuário, 

organizados por prioridade, valor de negócio e esforço de desenvolvimento. Foram utilizadas 

práticas de gestão de projetos e utilizadas ferramentas de controle de tarefas 

(ABRAHAMSSON et al., 2002). O processo de desenvolvimento do software foi iterativo e 

incremental, subdividido em ciclos de desenvolvimento de no máximo 4 semanas, a exceção 

da primeira versão. Cada incremento foi validado pelos especialistas. 

A primeira versão foi denominada de produto mínimo viável, ou MVP (Minimum 

Viable Product). O MVP representa uma versão mais simples do aplicativo que pode ser 

lançada com uma quantidade mínima de esforço de desenvolvimento, e que representa o 

maior valor agregado para o cliente. A ideia do MVP é validar funcionalidades fundamentais 

do aplicativo e receber o retorno da avaliação do usuário (LENARDUZZI et al., 2016). 
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A equipe foi composta por quatro alunos dos cursos de graduação em Ciência da 

Computação e Sistemas de Informação da UFF. Foram utilizadas plataformas de 

desenvolvimento livre, preferencialmente que possuíam compatibilidade com vários sistemas 

operacionais, incluindo os utilizados em dispositivos móveis smartphones. E como um 

exemplo de plataforma que atende a este requisito é o Flutter (ZAMMETTI, 2019), pela qual 

optou-se. 

As principais etapas planejadas em cada ciclo de desenvolvimento foram: 

1. Levantamento de requisitos. Esta etapa compreende (a) definição do escopo do 

problema, (b) lista de funcionalidades do aplicativo, (c) diagramas de casos de uso e 

(d) análise do domínio. O usuário serão enfermeiros e profissionais de saúde que 

atuam na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro. São 

utilizadas técnicas de levantamento de requisitos, como entrevistas estruturadas, 

persona e etnografia. 

2. A segunda etapa é o projeto preliminar da arquitetura de sistema e modelagem das 

classes. Foi utilizado como plataforma de desenvolvimento o Google Flutter. Esta 

plataforma é baseada no Android SDK, sendo também orientada a objetos, o que 

favorece a escalabilidade e melhora a manutenibilidade da aplicação. Ademais, 

permite a portabilidade da aplicação para os sistemas operacionais utilizados no 

IPhone, Android e Web. 

3. Desenvolvimento do produto mínimo viável, ou MVP. A ideia foi entregar 

rapidamente as funcionalidades mínima do sistema e que representam maior valor 

agregado ao usuário, como prescrito no modelo de desenvolvimento ágil. Esta versão 

inicial do aplicativo denomina-se MVP. Busca-se, assim, antecipar e melhorar a 

qualidade do feedback do usuário, além de promover a autoconfiança e motivação da 

equipe de desenvolvimento. A escolha pelo processo ágil de desenvolvimento deve-se 

as inúmeras fontes de incerteza na especificação dos requisitos (BECK et al., 2001). 

Outro importante requisito de arquitetura é utilizar o máximo possível o 

processamento local do sistema, enviando a necessidade de acesso constante a rede, de 

modo melhorar o desempenho do sistema. 

 

No referido estudo, esta versão com o conteúdo a ser validado foi enviada aos 

especialistas conforme descrição anterior. 
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Cabe salientar, que ainda as duas últimas etapas do desenvolvimento descritas a seguir 

dão conta de procedimentos finais sob avaliação de implementação em novos estudos, a 

saber: 

  

Etapa 4: Avaliação do aplicativo na infraestrutura de saúde. Nesta etapa, há o 

treinamento dos enfermeiros e demais profissionais da saúde que utilizarão o 

aplicativo. Em seguida, há a aplicação de testes de usabilidade (NIELSEN, 1994) com 

o objetivo de identificar a curva de aprendizagem do usuário, e buscar melhorias no 

projeto da Interface Humano-Computador (IHC) do sistema (JACKO, 2012). 

Etapa 5: Controle e monitoramento do sistema, e início de um novo ciclo de 

desenvolvimento. Nesta última etapa, há duas atividades executadas de forma paralela. 

Uma é o controle e monitoramento do uso do sistema, incluindo a produção de 

relatórios estatísticos decorrentes da interação do usuário com as funcionalidades do 

sistema. Outra atividade é a planejamento e estruturação de um novo ciclo de 

desenvolvimento do sistema, seguindo uma espiral iterativa e evolutiva de melhoria 

constante do processo de desenvolvimento e do sistema. Antes de iniciar este novo 

ciclo de desenvolvimento, avalia-se a resposta do usuário em relação aos testes de 

usabilidade do sistema, e as sugestões de melhorias apresentadas por demais 

stakeholders. Acrescenta-se também a manutenção decorrentes de otimizações do 

projeto e implementação do sistema, desenho de arquitetura, e a proposta e resolução 

de eventuais bugs no sistema. 

3.4 Segurança e confidencialidade 

O projeto da arquitetura de sistema e implementação do aplicativo em saúde respeitou 

todas as recomendações de segurança da informação. Durante a geração e exportação dos 

dados estatísticos do aplicativo foi mantido o sigilo e confidencialidade dos especialistas 

enfermeiros e farmacêuticos.  

3.5 Tratamento dos dados 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha do Excel 

Microsoft 2011. As análises estatísticas foram feitas através do programa IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), versão 22.0.  
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Para caracterização da amostra e análise descritiva das variáveis, os dados das variáveis 

sociodemográficas dos participantes foram sintetizados em distribuições de frequências 

absolutas (n) e relativas (%). A distribuição de variáveis quantitativas (idade, tempo de 

experiência) foi sintetizada por meio do cálculo de estatísticas descritivas: média, mediana, 

mínimo, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação (CV).  

A classificação da variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa seguiu a 

seguinte definição: variabilidade baixa se (CV < 0,20); moderada se (0,20 ≤ CV < 0,40) e alta 

se (CV ≥ 0,40) (TRIOLA, 2008). 

Para validação do conteúdo do aplicativo e do protótipo do aplicativo, as avaliações 

dos profissionais foram avaliadas pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). O IVC mede a 

proporção ou porcentagem de especialistas que estão em concordância sobre determinados 

aspectos do instrumento avaliado e de seus itens (ALEXANDRE & COLUCI, 2011). Dado 

um método que emprega uma escala tipo Likert com respostas de 1 a 4, o IVC foi calculado 

como sendo a proporção de respostas “3” ou “4” dadas pelos especialistas no conjunto de 

todas as respostas dos juízes.   Ou seja, para um grupo de “η” especialistas julgando um 

conjunto de “κ” itens de um domínio, o IVC deste domínio é definido como sendo: 

                                     

Para verificar a validade de um domínio, de um item ou de um instrumento, deveria 

verificar IVC maior ou igual a 0,7. O conteúdo e protótipo do aplicativo foram revisados e 

redistribuídos aos especialistas por duas vezes até ser validado, ou seja, até apresentar IVC 

maior que 0,7 para todos os medicamentos cardiotônicos. 

Para avaliar a validade interna do questionário proposto, avaliando a confiabilidade do 

conjunto de questões propostas para análise do conteúdo de cada medicamento e para análise 

do aplicativo, foi calculado o coeficiente Alpha de Cronbach. O coeficiente Alpha de 

Cronbach mede a correlação entre as respostas dos respondentes em um questionário 

(FAVERO et al., 2009).  O valor desejável para α deve ser superior a 0,7; entretanto Hair et 

al. (1995) comentam que para pesquisas exploratórias, o alfa mínimo pode ser reduzido para 

0,6. Neste trabalho foi utilizada a seguinte escala de classificação de α, disposta no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Valores do Alfa de Cronbach (α) e classificação da consistência interna 

do instrumento. Niterói, 2020. 

Valor da estatística Alfa  

de Cronbach (α) 

Classificação das consistência interna  

do instrumento 

α < 0,6 Inadmissível 

0,6 ≤ α < 0,7 Consistência Fraca 

0,7 ≤ α < 0,8 Consistência Razoável 

0,8 ≤ α < 0,9 Consistência boa 

α ≥ 0,9 Consistência muito boa 

Fonte: (FAVERO et al., 2009). 

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 O estudo foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina/HUAP, obedecendo aos critérios éticos da resolução 466/2012 

(BRASIL, 2013) do Conselho Nacional de Saúde, sob o Parecer Consubstanciado nº 

nº3.506.440 (ANEXO A).  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do “Momento 1” 

(APÊNDICE G) e “Momento 2” (APÊNDICE H) foram disponibilizados online juntamente 

ao formulário de avaliação. 

Os riscos desta pesquisa foram mínimos, sendo assegurado a confidencialidade de 

dados e identificação. Porém, caso os participantes viesse apresentar algum desconforto, seria 

respeitado a decisão interromper a sua participação, sem qualquer prejuízo.  E quanto aos 

benefícios, busca-se com esta inovação tecnológica baseada em cardiotônicos, uma 

atualização permanente para uma prática segura junto ao paciente e a elaboração de um 

método de auxílio para toma de decisão em diversos cenários intensivos. 
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4 RESULTADOS 

Com a finalidade de melhor compreensão do resultados obtidos nos “Momento 1” e 

“Momento 2”, o capítulo está organizado da seguinte forma: caracterização sociodemográfica, 

análise do conteúdo dos medicamentos cardiotônicos, análise preliminar do protótipo, 

validação do conteúdo e do protótipo pelo IVC, avaliação do instrumento pelo teste de Alpha 

Crombach, e análise complementar.  

A caracterização sociodemográfica traz a distribuição dos peritos farmacêuticos e 

enfermeiros e apresentam os dados em frequências e porcentagens. 

 Na análise do conteúdo, os especialistas avaliaram 8 (oito) itens de cada medicamento 

cardiotônico, inseridos dentro do protótipo disponibilizado em um link, sendo eles: 

classificação farmacológica/ efeitos; uso terapêutico; evento adverso; apresentação e via de 

administração; diluição; medicamento de interação; e efeitos das interações. Após a avaliação 

do conteúdo de cada medicamento, os peritos responderam o instrumento no quesito 

conteúdo. Os resultados foram apresentados de acordo com as frequências e porcentagens de 

cada item respondido em formato de tabelas. 

Em seguida encontram-se os resultados sobre a análise preliminar do protótipo. Nesse 

momento os resultados são apresentados em tabelas de cada item de avaliação, sendo eles: 

apresentação literária, material suficientemente compreensivo e específico, legibilidade e 

características, e qualidade da informação. 

Após as avaliações do conteúdo e preliminar do protótipo no momento 1 e 2, foi 

elaborado um quadro com todas as considerações dos especialistas. Cada comentário foi 

agrupado de acordo com características semelhantes formando categorizações que auxiliaram 

e nortearam as discussões. 

Em seguida, é apresentado os resultados da validação de conteúdo, o IVC, de cada 

medicamento em relação aos farmacêuticos, enfermeiros e avaliação global. Também foi 

realizado o IVC da análise preliminar do protótipo. Para a análise da confiabilidade do 

instrumento, foi realizado o teste de Alpha Crombach. Ambos os dados, foram organizados 

em tabelas. 

Ao final, os resultados da análise complementar são apresentados em forma de 

quadros, com os comentários organizados de acordo com as perguntas respondidas. Esses 

resultados foram levantados para completar a análise em relação a todo conteúdo do 

instrumento mostrando outras opiniões dos avaliadores. 
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4.1 Caracterização sociodemográfica da amostra 

 A amostra de especialistas no “Momento 1” foi composta por 16 

profissionais, dentre os quais 9 (nove) eram enfermeiros (56,3%) e 7 (sete) eram 

farmacêuticos (43,8%). E uma vez que o instrumento não foi completamente validado em 

análise anterior, procedeu-se a mais uma avaliação dos peritos. Nesta nova avaliação somente 

6 profissionais participaram, pois os demais não enviaram suas avaliações, sendo 3 (três) 

enfermeiros (50,0%) e 3 (três) eram farmacêuticos (50,0%). 

      No primeiro momento, a amostra foi predominantemente do sexo feminino 

(81,3%) e a classe etária mais frequente era a de 25 a 31 anos, à qual pertencia 50,0% dos 

peritos. A idade mediana dos farmacêuticos era 29,1 anos e a idade mediana dos enfermeiros, 

29,4 anos. A área de trabalho com maior frequência foi indefinida, pois tem apenas a resposta 

“Outra”.  Os enfermeiros trabalhavam predominantemente como Enfermeiros na instituição 

(77,7%) e os farmacêuticos eram mais frequentemente residentes (42,9%). Tipicamente, o 

tempo de trabalho na área é de 1 a 5 anos (56,3%) e a titulação máxima predominante foi a 

Residência (50,0%). 

      E no segundo momento, foi mantida a predominância do sexo feminino 

(100,0%) e a classe etária mais frequente era a de 25 a 31 anos, à qual pertencia 83,3% dos 

peritos. A idade mediana dos farmacêuticos era 30,3 anos e a idade mediana dos enfermeiros, 

28,5 anos. A área de trabalho com maior frequência é indefinida, pois todos responderam 

“Outra”.  Os enfermeiros trabalhavam predominantemente como Enfermeiros na instituição 

(100,0%) e os farmacêuticos eram mais frequentemente Residentes (66,7%). Tipicamente, o 

tempo de trabalho na área é de 1 a 5 anos (100,0%) e a titulação máxima predominante foi a 

Especialização (50,0%). 

Tabela 1 - Distribuição de frequência das variáveis de caracterização dos especialistas. Niterói,2020. 

AVALIAÇÃO 

     ESPECIALISTAS     

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) % n(3) % 

Sexo 
            

Feminino 13 81,3 6 85,7 7 78 6 100 3 100 3 100 

Masculino 3 18,8 1 14,3 2 22 0 0 0 0 0 0 
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AVALIAÇÃO 

     ESPECIALISTAS     

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) % n(3) % 

Idade (em anos) 
            

25 a 31 8 50 6 85,7 2 22 5 83,3 2 66,7 3 100 

32 a 38 4 25 0 0 4 44 1 16,7 1 33,3 0 0 

39 a 47 3 18,8 0 0 3 33 0 0 0 0 0 0 

47 ou mais 1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de trabalho 
            

Outra 9 56,3 5 71,4 4 44 6 100 3 100 3 100 

Terapia Intensiva- Adulto 4 25 2 28,6 2 22 0 0 0 0 0 0 

Unidade Cardiológica 2 12,5 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 

Unidade Coraniana 1 6,3 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 

Função/cargo na 

instituição 

            

Não Informado 2 12,5 1 14,3 1 11 1 16,7 1 33,3 0 0 

Docente 1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermeiro 7 43,8 0 0,00 7 78 3 50 0 0 3 50 

Farmacêutica RT 2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Residente 4 25 3 42,9 1 11 2 33,3 2 66,7 0 0 

Tempo de trabalho (em 

anos) na área 

            

1 a 5 9 56,3 5 71,4 4 44 6 100 3 100 3 100 

6 a 11 3 18,8 2 28,6 1 11 0 0 0 0 0 0 

12 a 17 4 25 0 0 4 44 0 0 0 0 0 0 

Titulação 
            

Especialização 5 31,3 2 28,6 3 33 3 50 1 33,3 2 66,7 

Mestrado 2 12,5 0 0 2 22 1 16,7 0 0 1 33,3 

Residência 8 50 4 57,1 4 44 2 33,3 2 66,7 0 0 

Doutorado 1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição de frequências das variáveis de caraterização da 

experiência dos especialistas na temática “doenças cardiovasculares e/ou tecnologias em 

saúde” nos momentos 1 e 2. 
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 No “Momento 1”, mais da metade dos especialistas (56,3%) não tinha participação 

em grupos/projetos de pesquisa com esta temática, e entre os que participavam, participavam 

há pouco tempo, com média de 10,4 meses e somente 25,0% dos especialistas não tinham 

publicação na área, sendo mais frequentes publicações na área de Terapia intensiva (25,0%).   

Entretanto, no “Momento 2”, mais da metade dos especialistas (66,7%) tinham 

participação em grupos/projetos de pesquisa com esta temática, e entre os que participavam, 

participavam há pouco tempo, com média de 11 meses e somente 33,3% não tinham 

publicação na área, sendo mais frequentes publicações na temática de HAS (50,0%).   

Tabela 2 - Distribuição de frequência das variáveis de caracterização da experiência dos especialistas 

na temática “doenças cardiovasculares e/ou tecnologias em saúde”. Niterói, 2020.  

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Participação em 

grupos/ projetos 

de pesquisa com a 

temática:  

Não 9 56,3 4 57,1 5 55,6 2 33,3 2 66,7 0 0 

Sim 7 43,8 3 42,9 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Tempo de 

participação 

Até 6 meses 2 28,6 0 0 2 50 1 16,7 0 0 1 33,3 

De 8 meses a 1 

ano 
4 57,1 3 100 1 25 1 16,7 1 33,3 0 0 

2 anos 1 14,3 0 0 1 25 2 33,3 0 0 2 66,7 

Publicação de 

pesquisas 

envolvendo a 

temática: 

Nenhuma 4 25 2 28,6 2 22,2 2 33,3 2 66,7 0 0 

Administração 

Medicamentosa 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cardiotônicos 1 6,3 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Cateterismo 

cardíaco 
1 6,3 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

IC 1 6,3 0 0 1 11,1 1 16,7 0 0 1 33,3 

Interação 

Medicamentosa 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manutenção de 

cateter PICC 
1 6,3 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Terapia Intensiva 4 25 1 14,3 3 33,3 0 0 0 0 0 0 

HAS 0 0 0 0 0 0 3 50 1 33,3 2 66,7 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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4.2 Análise de conteúdo dos medicamentos cardiotônicos 

4.2.1 Noradrenalina 

A Tabela 3 traz as distribuições de frequências das respostas dos especialistas em 

relação a avaliação do conteúdo do medicamento Noradrenalina nos momentos 1 e 2. 

Observa-se na tabela que os resultados nos dois momentos em relação a avaliação de ambos 

os profissionais ficaram com as maiores frequências em concordo e/ou concordo totalmente, 

trazendo um bom resultado sobre esse medicamento. 

Tabela 3 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Noradrenalina. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos 

das 

informações 

são evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 5 71,4 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

As 

informações 

são 

satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para 

a prática 

segura 

Concordo 

parcialmente 
4 25 3 42,9 1 11,1 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 6 37,5 3 42,9 3 33,3 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessária

s 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56,2 3 42,9 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 3 42,9 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão 

dos pontos 

mais 

importantes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 5 71,4 3 33,3 3 50 2 66,7 1 11,1 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 3 50 1 33,3 2 66,7 

As 

informações 

são 

atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 3 50 1 33,3 2 66,7 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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4.2.2 Dobutamina 

 

A Tabela 4 traz as distribuições de frequências das respostas dos peritos avaliação do 

conteúdo do medicamento Dobutamina nos momentos 1 e 2. Vale ressaltar que nos quesitos 

(informações desnecessárias e informações atualizadas) em alguns especialistas discordaram 

totalmente, enquanto no momento 2 os especialistas predominaram suas respostas em 

concordo e concordo totalmente. 

Tabela 4 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Dobutamina. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 5 71,4 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações são 

satisfatórias quanto 

aos cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 3 42,9 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 8 50 3 42,9 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 14,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 14,3 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 3 42,9 3 42,9 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
2 28,6 2 28,6 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão dos 

pontos mais 

importantes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 2 33,3 1 33,3 1 33,3 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

As informações são 

atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

  

4.2.3 Nitroprussiato de sódio 

 A Tabela 5 traz as distribuições de frequências das respostas dos 

especialistas em relação ao questionário proposto para avaliação de conteúdo do medicamento 

Nitroprussiato de Sódio nos momentos 1 e 2. Nesta tabela nota-se que no momento 1, no 

quesito (informações satisfatórias quanto aos cuidados para a prática segura), 57,1 % 

concordaram parcialmente sendo apenas os especialistas farmacêuticos.  

Entretanto no momento 2, 100% dos enfermeiros concordaram totalmente com esse 

quesito. Importante destacar que os demais itens tiveram suas maiores frequências em 

concordo e/ou concordo totalmente, tanto para farmacêuticos quanto para enfermeiros em 

ambos os momentos. 

Tabela 5 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo do Nitroprussiato de 

Sódio. Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 13 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 4 57,1 4 44,4 1 17 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 38 1 14,3 5 55,6 5 83 2 66,7 3 100 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
4 25 4 57,1 0 0 1 17 1 33,3 0 0 

Concordo 8 50 2 28,6 6 66,7 1 17 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 4 67 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 17 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56 3 42,9 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31 2 28,6 3 33,3 2 33 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão dos 

pontos mais 

importantes 

Concordo 

parcialmente 
3 19 2 28,6 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56 4 57,1 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

As informações são 

atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56 4 57,1 5 55,6 1 17 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31 1 14,3 4 44,4 5 83 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

  

4.2.4 Nitroglicerina 

 Em relação aos resultados da nitroglicerina, a Tabela 6 traz as distribuições 

de frequências das respostas dos especialistas em relação a avaliação do conteúdo do 

medicamento nos momentos 1 e 2. Assim como a noradrenalina, os resultados em relação a 

avaliação dos especialistas (farmacêuticos e enfermeiros) ficaram com as maiores frequências 

em concordo e/ou concordo totalmente, trazendo um bom resultado sobre esse medicamento 

em ambos os momentos. 
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Tabela 6 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Nitroglicerina. 

Niterói, 2020.  

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 5 71,4 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 2 28,6 4 44,4 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão 

dos pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 2 28,6 4 44,4 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

 

4.2.5 Amiodarona 

 Na Tabela 7 encontram-se as distribuições de frequências das respostas dos 

especialistas em relação ao medicamento Amiodarona nos momentos 1 e 2. As frequências de 

maior relevância em destaque sobre cada item de análise estão dentro da classificação 

(concordo) para os farmacêuticos e enfermeiros, ressaltando que em relação ao momento 1 no 

item (objetivos das informações são evidentes) 55,6 % dos enfermeiros concordaram 
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totalmente. Todavia, no momento 2, os especialistas enfermeiros concordaram totalmente 

com quase todos os itens de análise, em exceção (informações desnecessárias; e revisão dos 

pontos mais importantes), apresentando como resposta (concordo). 

Tabela 7 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Amiodarona. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 4 57,1 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações são 

satisfatórias quanto 

aos cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão dos 

pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

As informações são 

atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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4.2.6 Atenolol 

 A Tabela 8 traz as distribuições de frequências das respostas dos 

especialistas sobre a análise de conteúdo do medicamento Atenolol nos momentos 1 e 2.  

Nota-se que no momento 1, assim como para a amiodarona, em todos os itens de avaliação a 

prevalências dos farmacêuticos (concordaram) com o conteúdo. O mesmo acontece na 

avaliação dos enfermeiros, contudo para o item (objetivos das informações são evidentes) 

55,6% concordaram totalmente com o conteúdo analisado. Já no momento 2, apenas no 

quesito (informações desnecessárias) 1 enfermeiro concordou parcialmente. Nos demais 

quesitos a prevalências para ambos os especialistas foi (concordo totalmente). 

Tabela 8 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo do Atenolol. Niterói, 

2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total  Farmacêutico   Enfermeiro Total Farmacêutico    Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos 

das 

informações 

são evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 4 57,1 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As 

informações 

são 

satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para 

a prática 

segura 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão 

dos pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 



52 

 

 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total  Farmacêutico   Enfermeiro Total Farmacêutico    Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 0,06 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 0,63 5 71,4 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 0,31 1 14,3 4 44,4 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

4.2.7 Anlodipino 

As distribuições de frequências das respostas dos especialistas sobre a avalição do 

conteúdo sobre o medicamento Anlodipino no momentos 1 e 2, encontra-se na Tabela 9. 

Observa-se que no momento 1, alguns especialistas (farmacêuticos e enfermeiros) mesmo em 

menor número avaliaram os quesitos (informações desnecessárias; revisão dos pontos mais 

importantes; e informações atualizadas) como (discordo totalmente). Entretanto, no momento 

2 apenas o quesito (informações desnecessárias) teve avaliação de (concordo parcialmente) 

tanto para farmacêuticos como para enfermeiros. Os demais itens de avaliação tiveram 

(concordo totalmente) como prevalente para ambos os especialistas. 

Tabela 9 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo do Anlodipino. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 3 42,9 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 2 28,6 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 4 57,1 4 44,4 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 2 28,6 5 55,6 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Concordo 9 56,2 3 42,9 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 2 28,6 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

  

Existe revisão 

dos pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 2 28,6 3 33,3 4 66,7 1 33,3 3 100 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 4 57,1 5 55,6 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 2 28,6 4 44,4 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

4.2.8 Atensina 

A Tabela 10 traz as distribuições de frequências das respostas dos especialistas sobre a 

avaliação de conteúdo do medicamento Atensina nos momentos 1 e 2. Portanto, observa-se na 

tabela, assim como os medicamentos anteriores, que ambos os profissionais farmacêutico e 

enfermeiros concordaram com os conteúdos da Atensina.  

Vale ressaltar que no momento 1 55,6% dos enfermeiros concordaram totalmente com 

(objetivos das informação são evidentes); e 44,4% com (as informações são satisfatórias 

quanto aos cuidados para a prática segura). Além disso, nesse medicamento 71,4 % dos 

farmacêuticos concordaram com 3 (três) dos itens de análise, evidenciando que mais de 50% 

da amostra está de acordo com o conteúdo. 

 No momento 2, essa prevalência para as respostas (concordo; e concordo totalmente) 

também ocorre para os dois especialistas, ressaltando que 100% dos enfermeiros concordaram 

totalmente com o primeiro, segundo e último item do análise do conteúdo. 
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Tabela 10 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Atensina. Niterói, 

2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos 

das 

informações 

são evidentes 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 5 71,4 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 9 56,2 5 71,4 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 1 14,3 4 44,4 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 10 62,5 4 57,1 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão 

dos pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 5 71,4 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 1 14,3 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 4 57,1 6 66,7 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 3 42,9 2 22,2 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

4.2.9 Losartana 

A Tabela 11 mostra as distribuições de frequências das respostas dos especialistas na 

avaliação de conteúdo do medicamento Losartana nos momentos 1 e 2. Observa-se uma 

diferença entre os momentos de análise, ressaltando que no momento 2 os especialistas 
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prevaleceram suas respostas em (concordo; e concordo totalmente), enquanto no momento 1 

os quesitos (informações desnecessárias; revisão dos pontos mais importante; e informações 

atualizadas) obtiveram como respostas (discordo totalmente) mesmo que menor número de 

especialistas, evidenciando a necessidade de uma revisão do conteúdo. 

Tabela 11 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo da Losartana. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos das 

informações são 

evidentes 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 1 14,3 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 2 28,6 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 4 57,1 2 22,2 5 83,3 2 66,7 3 100 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 1 14,3 2 22,2 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 8 50 3 42,9 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 3 42,9 2 22,2 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 10 62,5 3 42,9 7 77,8 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 3 42,9 1 11,1 2 33,3 1 33,3 1 0,333 

Existe revisão dos 

pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 10 62,5 4 57,1 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
4 25 3 42,9 1 11,1 3 50 1 33,3 2 66,7 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 3 42,9 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 3 42,9 3 33,3 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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4.2.10 Captopril 

 A Tabela 12 traz as distribuições de frequências das respostas dos 

especialistas sobre a avaliação do conteúdo do medicamento Captopril nos momentos 1 e 2.  

Na tabela é possível observar que no momento 1 em todos os itens de análise os 

farmacêuticos concordaram com os quesitos avaliados, com ênfase no item (os objetivos das 

informações são evidentes) onde 57,1 % concordaram totalmente. Os enfermeiros 

concordaram com todos os itens sendo 55,6% referente a (informações são satisfatórias 

quanto aos cuidados para a prática segura) e para os demais 66,7 % concordaram para cada 

item. 

No Momento 2, as avaliações são semelhantes, ressaltando que no segundo, quarto e 

quinto quesito 100% dos enfermeiros concordaram totalmente. Como também os 

farmacêuticos nos mesmo quesitos concordaram totalmente sendo respetivamente (66,7%, 

66,7% e 83,3%). 

Tabela 12 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do conteúdo do Captopril. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os objetivos 

das informações 

são evidentes 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 2 28,6 6 66,7 1 16,7 1 33,3 1 16,7 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 4 57,1 2 22,2 5 83,3 2 66,7 5 83,3 

As informações 

são satisfatórias 

quanto aos 

cuidados para a 

prática segura 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 8 50 3 42,9 5 55,6 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 3 42,9 3 33,3 4 66,7 1 33,3 3 100 

Não existem 

informações 

desnecessárias 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 9 56,2 3 42,9 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 3 42,9 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Existe revisão 

dos pontos mais 

importantes 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Concordo 9 56,2 3 42,9 6 66,7 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
4 25 3 42,9 1 11,1 4 66,7 1 33,3 3 100 

As informações 

são atualizadas 

Discordo 

totalmente 
1 6,2 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,2 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,2 3 42,9 6 66,7 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,2 3 42,9 2 22,2 5 83,3 2 66,7 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

 

Após avaliação de cada medicamento cardiotônico em relação ao conteúdo nos 

momentos 1 e 2, os especialistas realizaram as sugestões principalmente para os itens que 

receberam nota 2 ou 1 na escala de Likert. O Quadro 2 a seguir, referente aos comentário do 

momento 1, foi elaborado com o intuito de melhor compreensão das características de cada 

sugestão nos dois momentos de avaliação, por meio da categorização. 

Sendo assim, para o momento 1 foram criados 4 (quatro) categorias de comentários e 

sugestões referente aos conteúdos analisados sendo eles: preparo a administração de 

medicamentos; eventos adversos; medicamentos de alta vigilância; e considerações gerais).  

Os itens reavaliados e possíveis de alteração imediata do momento 1 para a realização 

da segunda análise dos especialistas foram: vias de administração dos medicamentos; 

estabilidade pós preparo; os volumes de diluição; as interações de medicamentos por sonda 

nasoenteral (SNE) e as incompatibilidades; identificação dos medicamentos de alta vigilância; 

e configuração de nomenclatura e correção ortográfica. 

Quadro 2 - Categorização dos comentários e sugestões dos especialistas sobre a avaliação de conteúdo 

dos medicamentos cardiotônicos no Momento 1. Niterói, 2020.  

C
a
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tô
n
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o

s 

CATEGORIAS 

Preparo e administração de 

medicamentos 
Eventos adversos MAV Considerações gerais 



58 

 

 

C
a

rd
io

tô
n

ic
o

s 
CATEGORIAS 

Preparo e administração de 

medicamentos 
Eventos adversos MAV Considerações gerais 

N
o

ra
d

rn
a

li
n

a
 

• Ressaltar que administração 

do medicamento é realizada 

apenas em unidade 

hospitalar; 

• Atentar para validade da 

droga pós preparo; 

• Inserir volume de diluição; 

• Na administração é de suma 

importância a monitorização 

da pressão arterial média, 

tendo essa um valor igual ou 

maior que 60 mmHg; 

• Acrescentar a informação da 

estabilidade da medicação 

após diluída. 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

• Acrescentar algumas ações para 

prever ou minimizar o efeito dos 

eventos adversos, como verificar 

débito urinário durante o uso, 

algo que foi superficialmente 

mencionado ao referir o impacto 

na perfusão renal, por exemplo. 

Uma medica eu pode ser adotada 

é instalação de cateter vesical de 

demora; 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterias; 

• Manter rigoroso controle da PA, 

preferencialmente horária e 

controlar CVC para infusão da 

droga. 

• Qual o critério de inclusão das 

interações medicamentosas? 

• Incluir MAV 

(medicament

o de alta 

vigilância e a 

foto do olho) 

na cor 

vermelha 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Alterar “ml” para o 

correto “mL”; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex. 

D
o

b
u

ta
m

in
a

 

• Inserir volume de diluição; 

• Atentar para validade da 

droga após preparo; 

• Ressaltar os locais no corpo 

onde os adesivos poderão ser 

colados, pois não se pode 

fazer essa aplicação em 

qualquer parte do corpo. 

 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais e 

orientações sobre o uso seguro do 

adesivo; 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

• Nos efeitos adversos pode ocorrer 

também rash cutâneo, taquicardia 

reflexa e cefaleia; 

 

• Incluir MAV 

(medicament

o de alta 

vigilância e a 

foto do olho) 

na cor 

vermelha 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Alterar “ml” para o 

correto “mL”; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex. 

N
it

ro
p

ru
ss

ia
to

 d
e 

S
ó

d
io

 

• Ressaltar que administração 

do medicamento é realizada 

apenas em unidade 

hospitalar 

• Inserir o volume de diluição; 

• Ver a validade pós preparo e 

infusão, segundo a literatura 

o medicamento só pode ser 

usado até 72h. 

• Rever o erro de digitação na 

coluna classificação 

farmacológica. Lembrando que 

entre os efeitos colaterais se 

encontra também o risco de 

insuficiência renal; quando 

infusão >48h. 

• Seria interessante mencionar as 

características físicas e 

organolépticas da solução após 

reconstituída. 

• Incluir MAV 

(medicament

o de alta 

vigilância e a 

foto do olho) 

na cor 

vermelha 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Alterar “ml” para o 

correto “mL”; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex. 
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C
a

rd
io

tô
n

ic
o

s 
CATEGORIAS 

Preparo e administração de 

medicamentos 
Eventos adversos MAV Considerações gerais 

N
it

ro
g

li
ce

r
in

a
 

• Inserir volume de diluição 

• Sempre verificar validade da 

droga pós preparo; 

• O informativo fala que pode 

ser usado com a nora (entra 

em contradição com o 

primeiro informativo da via 

exclusiva da nora). 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

• Importante mencionar que 

contém bissulfito de sódio como 

excipiente, que pode causar 

reações; 

• Manter monitorização contínua e 

atentar para o traçado ECG, por 

risco de aumento de tensão de 

IAM. 

• Incluir MAV 

(medicament

o de alta 

vigilância e a 

foto do olho) 

na cor 

vermelha 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Alterar “ml” para o 

correto “mL”; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex. 

A
m

io
d

a
ro

n
a

 

• Inserir volume de diluição; 

• Deixa entender que pode ser 

administrado em via 

periférica. Apenas se usa vi 

periférica na dose de ataque. 

Se for continuar 

regularmente por dripping, 

recomenda-se um acesso 

profundo; 

• Sempre verificar validade da 

droga pós preparo. 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais, podendo 

ocorrer o aumento do espaço PR, 

alargamento de QRS e QT, hipo 

ou hipertiroidismo, 

fotossensibilidade e fibrose 

pulmonar. 

 

•  Incluir 

MAV 

(medicament

o de alta 

vigilância e a 

foto do olho) 

na cor 

vermelha 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Alterar “ml” para o 

correto “mL”; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex; 

• Rever erro de digitação 

no campo “evento 

adverso”; 

• Mudar a grafia “ruch” 

para “rash” e “cristas” 

trocar para “cristais” 

A
n

lo
d

ip
in

o
 • Inserir o volume de diluição 

em caso de administração 

pela sonda e possível 

incompatibilidades/ 

interações  

 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

NA 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

A
te

n
o

lo
l • Inserir o volume de diluição 

em caso de administração 

pela sonda e possível 

incompatibilidades/ 

interações 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

• Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

NA 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 
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C
a

rd
io

tô
n

ic
o

s 
CATEGORIAS 

Preparo e administração de 

medicamentos 
Eventos adversos MAV Considerações gerais 

A
te

n
si

n
a

 • Inserir o volume de diluição 

em caso de administração 

pela sonda e possível 

incompatibilidades/ 

interações  

 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

•  Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

NA 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex. 

• Pode incluir tempo de 

infusão ou se bolus; 

• Retirar nome comercial 

deixar somente 

clonidina. Utilizar 

apenas DCB/DCI - 

clonidina 

L
o

sa
rt

a
n

a
 

• Inserir o volume de diluição 

em caso de administração 

pela sonda e possível 

incompatibilidades/ 

interações  

• Faltou relatar a apresentação 

de 25mg mesmo não sendo 

mais prescrito pelos 

médicos. 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

•  Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

• Pode causar também diarreia, 

dispneia, insônia e 

hepatotoxicidade; 

• Falta orientação para monitorar 

hiperpotassemia e função renal; 

• Atentar ao risco da paciente 

engravidar durante o uso pelo 

potencial teratogênico, com isso 

o aconcelhamentose torna mais 

relevante, e não ao uso em 

pacientes já gestantes; 

• Avaliar a necessidade de incluir 

dados de teratogenicidade, não 

considero essencial. 

NA 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

 

C
a

p
to

p
ri

l 

• Faltou descrever na parte de 

via de administração que o 

captopril é utilizado por via 

sublingual na emergência. 

• Especificar incompatibilidade 

físico-quimica com outros 

medicamentos parenterais; 

•  Explicar mais detalhadamente os 

efeitos colaterais; 

• Falta orientação para monitorar a 

função renal. Rever informação 

de indução de proteinúria, o mais 

frequente é reduzir a proteinúria, 

reveja essa alternativa e inclua a 

referência 

NA 

• Alterar o termo 

medicação para o termo 

correto “medicamento” 

na parte de cuidados 

para prática segura; 

• Sugestões de fontes 

para pesquisa sobre 

medicamento: 

UpToDate e 

Micromedex; 

• Talvez nesse e nos 

demais, clocar os 

nomes das principais 

marcas disponíveis no 

mercado. 

Legenda: NA (não se aplica).  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Em relação ao Momento 2, os especialistas deixaram apenas duas sugestões para todos 

os medicamentos sendo eles: 

• A expressão "drogas de interação" deveria ser substituída pela expressão 

"interações medicamentosas". 

• Sugiro que os itens: Classificação, eventos adversos e uso terapêutico, sejam 

colocados em tópicos, igual os outros itens. Fica melhor a visualização, e fica 

mais objetivo. 

Apenas para o medicamento Captopril, foi sugerido o seguinte comentário além dos 

dois anteriormente citados. 

• Na aba "uso terapêutico", poderia explicar mais detalhadamente em quais 

situações o Captopril é utilizado, são muitas as situações. "Tratamento da 

doença cardiovascular" fica vago. 

4.3 Análise preliminar do protótipo  

Da Tabela 13 a Tabela 16 apresenta-se as distribuições de frequências das respostas 

dos especialistas na avaliação do protótipo do aplicativo em cada um dos quesitos 

considerados.  

No momento 1, pode-se notar que nos quesitos (apresentação literária; material 

suficientemente específico e compreensivo; e legibilidade e características da impressão), os 

farmacêuticos concordaram com todos os itens de avaliação. Contudo no quesito qualidade da 

informação, apenas 42,9% concordaram parcialmente com o item (o material permite obter o 

máximo benefício possível).  

O similar foi observado em relação aos resultados dos enfermeiros. Sobre os quesitos 

(material suficientemente específico e compreensivo; legibilidade e características da 

impressão; e qualidade da informação) os enfermeiros concordaram totalmente com todos os 

itens de análise. Entretanto, em relação ao quesito apresentação literária, 55,6% concordaram 

com o item linguagem explicativa.  

No momento 2, os resultados de análise prevalecem em (concordo e concordo 

totalmente) para os especialistas enfermeiros. Entretanto, nos quesitos (apresentação literária; 

e qualidade da informação), os especialistas farmacêuticos (concordaram parcialmente) em 
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quase todos os item analisados desses dois quesitos, exceto, respectivamente, (linguagem 

explicativa; leitura agradável; e tamanho adequado) e (o material ajuda a prevenir possíveis 

problemas na administração de medicamentos; e o material permite obter o máximo benefício 

possível). 

Apesar disso, ao final de cada quesito de avaliação, os perito trouxeram alguns pontos 

como sugestão de alteração para melhor apresentação do aplicativo final. Os comentário e 

sugestões encontram-se no Quadro 3. Todavia, as avaliações sobre o protótipo preliminar nos 

momentos 1 e 2 obtiveram resultados satisfatórios, possibilitando o norteamento para a 

construção final do aplicativo. 

Tabela 13 - Distribuição das respostas dos especialistas para o quesito “Apresentação Literária”. 

Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

A linguagem é 

explicativa 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,3 4 57,1 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,3 1 14,3 4 44,4 3 50 1 33,3 2 66,7 

O material 

promove ao 

profissional 

acerca da 

atualização de 

conhecimento 

Discordo 1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 5 31,3 3 42,9 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
8 50 1 14,3 7 77,8 4 66,7 1 33,3 3 100 

A sinalização 

através de 

títulos e 

subtítulos 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
9 56,3 2 28,6 7 77,8 5 83,3 2 66,7 3 100 

O texto 

possibilita 

interação com 

orientações 

entre 

profissional e 

público-alvo 

Discordo 1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 8 50 4 57,1 4 44,4 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 3 50 1 33,3 2 66,7 

O planejamento 

e a sequência 

das informações 

são consistentes 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 7 43,8 5 71,4 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
8 50 1 14,3 7 77,8 5 83,3 2 66,7 3 100 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

O material é de 

leitura 

agradável 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 5 71,4 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 3 50 2 66,7 1 33,3 

O material tem 

tamanho 

adequado 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 2 28,6 1 11,1 1 16,7 0 0 1 33,3 

Concordo 7 43,8 4 57,1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 5 83,3 3 100 2 66,7 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020.   

Tabela 14 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do quesito “Material 

suficientemente Específico e compreensivo”. Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Os títulos e 

subtítulos são 

claros e 

informativos 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 5 71,4 3 33,3 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 6 100 3 100 3 100 

O uso de sentido 

dúbio não ocorre 

no texto 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 1 14,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 9 56,3 5 71,4 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
5 31,3 1 14,3 4 44,4 5 83,3 2 66,7 3 100 

O conteúdo é 

escrito em estilo 

que tem o 

público-alvo os 

principais 

cuidados de 

enfermagem 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 5 71,4 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
8 50 1 14,3 7 77,8 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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Tabela 15 - Distribuição das respostas dos especialistas na avaliação do quesito “Legibilidade e 

características da impressão”. Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

O tamanho das 

letras é adequado 

Concordo 

parcialmente 
8 50 5 71,4 3 33,3 0 0 0 0 0 0 

Concordo 3 18,8 2 28,6 1 11,1 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
5 31,3 0 0 5 55,6 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

O estilo das letras 

é adequado 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 2 28,6 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 5 83,3 2 66,7 3 100 

O espaçamento 

das letras é 

adequado 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 2 28,6 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 5 71,4 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 0 0 6 66,7 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

O comprimento 

das linhas é 

adequado 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 8 50 5 71,4 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

O espaçamento 

entre linhas é 

adequado 

Concordo 

parcialmente 
4 25 3 42,9 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 4 57,1 3 33,3 3 50 1 33,3 2 66,7 

Concordo 

totalmente 
5 31,3 0 0 5 55,6 3 50 2 66,7 1 33,3 

Negrito e 

marcadores de 

texto chamam a 

atenção para 

pontos específicos 

ou conteúdos 

chave 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
9 56,3 2 28,6 7 77,8 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

Os subtítulos ou 

as entradas 

facilitam a leitura 

e memorização 

Concordo 

parcialmente 
1 6,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
9 56,3 2 28,6 7 77,8 4 66,7 2 66,7 2 66,7 
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AVALIAÇÃO 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

O espaçamento 

entre parágrafos é 

adequado 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 2 66,7 1 33,3 2 66,7 

Concordo 

totalmente 
8 50 1 14,3 7 77,8 1 33,3 2 66,7 1 33,3 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020.   

Tabela 16 - Distribuição das respostas dos especialistas na primeira avaliação do quesito Qualidade da 

Informação. Niterói, 2020. 

AVALIAÇÃO 

Especialistas 

M1 M2 

Total Farmacêutico Enfermeiro Total Farmacêutico Enfermeiro 

n(16) (%) n(7) (%) n(9) (%) n(6) (%) n(3) (%) n(3) (%) 

Está inserida na 

cultura local 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 2 28,6 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 4 57,1 3 33,3 2 33,3 1 33,3 1 33,3 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 4 66,7 2 66,7 2 66,7 

O material 

habilita o 

público-alvo a 

realizar as ações 

desejadas 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concordo 7 43,8 4 57,1 3 33,3 2 33,3 2 66,7 0 0 

Concordo 

totalmente 
7 43,8 1 14,3 6 66,7 4 66,7 1 33,3 3 100 

O material ajuda 

a prevenir 

possíveis 

problemas na 

administração de 

medicamentos 

Concordo 

parcialmente 
2 12,5 2 28,6 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 6 37,5 4 57,1 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

Concordo 

totalmente 
8 50 1 14,3 7 77,8 5 83,3 2 66,7 3 100 

O material 

permite obter o 

máximo 

benefício 

possível 

Concordo 

parcialmente 
3 18,8 3 42,9 0 0 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 7 43,8 3 42,9 4 44,4 1 16,7 1 33,3 0 0 

Concordo 

totalmente 
6 37,5 1 14,3 5 55,6 4 66,7 1 33,3 3 100 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020.  
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Quadro 3 - Comentários e sugestões dos especialistas sobre a avaliação do protótipo. Niterói, 2020. 

Quesito avaliado M1 M2 

Apresentação 

Literária 

Poderia aumentar um pouco a letra 

Poderia ser mais resumido 

O material ficaria melhor se fosse 

colocado todos os itens em tópicos, 

para facilitar a visualização 

Material 

suficientemente 

específico e 

compreensivo 

Não escrever duas negativas na mesma 

frase, como: NÃO existem informações 

DESNCESSÁRIAS. Podem causar 

dúvidas ao avaliador ao se posicionar na 

escala de Likert 

O material atinge os enfermeiros e 

poderia ser expandido para os outros 

profissionais de saúde para uma rápida 

consulta em caso de dúvidas”. 

Legibilidade e 

características da 

impressão 

• Aumentar tamanho da fonte para 

facilitar a leitura 

• Aumentar espaçamento 

• Colocar um fundo que não fosse 

branco 

Sem comentários e sugestões 

Qualidade da 

informação 
Sem comentários e sugestões Sem comentários e sugestões 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020.   

 

Os comentários e sugestões em ambos os momentos estão mais relacionados a 

questões estruturais do aplicativo, os quais foram analisados para a melhora gráfica do 

produto. Apenas no “Momento 2” em relação ao material suficientemente específico e 

compreensivo, foi deixado uma sugestão de ampliação do público alvo. Entretanto, o presente 

aplicativo é voltado principalmente para a equipe de enfermagem, e futuramente em novos 

trabalhos pode-se estudar a ampliação do aplicativo para outros profissionais. 

4.4 Análise de validação do conteúdo 

A partir das respostas de cada quesito avaliado, foi calculado o IVC para validação do 

conteúdo individual e global. Os resultados dispostos na Tabela 17 mostram que a avaliação 

dos enfermeiros no momento 1 e 2 valida e aprova o conteúdo de todos os medicamentos, 

bem como valida e aprova o aplicativo em todos os quesitos avaliados, e na avaliação global 

(IVC maior que 0,7) em todas as avaliações dos enfermeiros.  

A avaliação dos farmacêuticos no momento 1 só não valida e aprova o conteúdo do 

medicamento Nitroprussiato de Sódio (IVC=0,66), mas aprova e valida o conteúdo da análise 

dos medicamentos como um todo (IVC=0,79).  

Na avaliação do aplicativo somente o quesito “Qualidade da informação” não é validado 

e aprovado pelos farmacêuticos no momento 1 (IVC=0,68).  Entretanto, na avaliação global, 

os farmacêuticos validam e aprovam o aplicativo (IVC=0,74) tanto no momento 1 e 2. 
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Ao analisar, em ambos os momentos 1 e 2, a validação dos quesitos sem discriminar o 

profissional (última coluna da tabela), o conteúdo de todos os medicamentos e todos os itens 

avaliados do aplicativo estão validados (IVC maiores que 0,7).  

Tabela 17 - Análise do Índice de Validade de Concordância (IVC) do conteúdo e do protótipo pelos 

especialistas. Niterói, 2020. 

QUESITO AVALIADO 

IVC 

ESPECIALISTAS 

M1 M2 

Farmacêuticos Enfermeiro Global Farmacêuticos Enfermeiro Global 

Conteúdo da Noradrenalina 0,8 0,93 0,88 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo da Dobutamina 0,71 1 0,88 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo do Nitroprussiato  

de Sódio 
0,66 0,98 0,84 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo da Nitroglicerina 0,83 0,98 0,91 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo da Amiodarona 0,77 0,98 0,89 1 0,93 0,97 

Conteúdo do Atenolol 0,74 0,93 0,85 1 0,93 0,97 

Conteúdo do Anlodipino 0,8 0,98 0,9 1 0,93 0,97 

Conteúdo da Atensina 0,86 0,93 0,9 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo da Losartana 0,89 0,82 0,85 0,93 0,93 0,93 

Conteúdo do Captopril 0,86 0,87 0,86 0,93 0,93 0,93 

Avaliação total de conteúdo 0,79 0,94 0,84 0,95 0,93 0,94 

Apresentação Literária  0,76 0,98 0,88 0,76 0,95 0,86 

Material suficientemente 

específico e compreensivo 
0,86 0,96 0,92 1 1 1 

Legibilidade e Características 0,7 0,92 0,82 1 1 1 

Qualidade da Informação  0,68 0,97 0,84 0,92 1 0,96 

Avaliação total do aplicativo  0,74 0,95 0,86 0,88 0,98 0,93 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

4.5 Análise de confiabilidade do questionário proposto 

Por meio desta análise, objetivou-se avaliar a validade interna do questionário proposto, 

avaliando a confiabilidade do conjunto de questões propostas para análise do conteúdo de 

cada medicamento e para análise do aplicativo nos momentos 1 e 2, através do coeficiente 

Alpha de Cronbach.  
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Os resultados para o presente trabalho estão expostos na Tabela 18 e atestam a 

consistência interna e confiabilidade para avaliar o conteúdo de todos os medicamentos 

avaliados, pois os coeficientes são todos maiores que 0,7, atestando para todos os itens 

avaliados “boa” ou “muito boa” consistência. Logo, o questionário construído é confiável, 

consistente e avalia de fato o que foi proposto a avaliar 

Tabela 18 - Análise de Confiabilidade do grupo de questões apresentado. Niterói, 2020. 

Grupo de Questões avaliadas 
Alpha de Cronbach 

M1 M2 

Conteúdo da Noradrenalina 0,936 0,703 

Conteúdo da Dobutamina 0,965 0,703 

Conteúdo do Nitroprussiato de Sódio 0,952 0,769 

Conteúdo da Nitroglicerina 0,901 0,73 

Conteúdo da Amiodarona 0,908 0,771 

Conteúdo do Atenolol 0,906 0,792 

Conteúdo do Anlodipino 0,916 0,803 

Conteúdo da Atensina/Clonidina 0,9 0,73 

Conteúdo da Losartana 0,863 0,703 

Conteúdo do Captopril 0,916 0,755 

Avaliação global do aplicativo 0,972 0,913 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

4.6 Análise complementar 

Ao final da avaliação do conteúdo dos medicamentos e do protótipo do aplicativo, os 

especialistas responderam à questões relacionadas ao conteúdo geral do instrumento e da 

proposta do estudo, trazendo informações importantes para a reflexão do presente trabalho. 

Os Quadros 4, 5, 6, 7 e 8 a seguir são referentes às 5 (cinco) perguntas da análise 

complementar, sendo elas: o que gostaram no conteúdo; o que não gostaram no conteúdo; o 

que deveria ser adicionado; o que precisa ser revisado; e comentários positivos sobre a 

pesquisa. 
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Quadro 4 - Respostas dos especialistas na análise complementar sobre o que gostaram no conteúdo. 

Niterói, 2020.  

O que gostaram no conteúdo? 

M1 M2 

• A divisão de títulos e subtítulos. 

• A estrutura, a disposição das informações e a proposta 

do aplicativo.  

• A adequação para o público. 

• Apresentação das interações em tabela. 

• A sistematização das Informações. 

• As finalidades da medicação, diluição e cuidados 

necessários. 

• As informações das práticas atenderam bem a 

necessidade para evitar intercorrências quanto à 

administração errada de medicamentos. 

• Conteúdo claro e objetivo. 

• Gostei do layout, das informações objetivas, da forma 

enxuta, tudo contribuindo para melhor resolubilidade e 

redução de erros. 

• Gostei porque traz informações importantes sobres os 

medicamentos, mas qualquer pessoa consegue 

entender mesmo sem ter um conhecimento especifico 

na área da saúde. 

• O aplicativo tem um visual bem interessante e prático. 

E a parte de testar os conhecimentos do usuário. 

• Satisfatório  

• O conteúdo está completo e claro 

• Tema 

• Toda a tabela consiste em informações relevantes. 

• O modo como as informações são passadas. 

Gostei do formato em que estão dispostas, 

acho que facilita a leitura. 

• O conteúdo como um todo, trabalho bem 

elaborado e bem didático. 

• Muito bom. Bem elucidativo. 

• Gostei dos temas, do conteúdo elaborado, 

da divisão dos itens facilitando a 

aprendizagem. Gostei dos itens que foram 

apresentados por tópicos, o que auxilia o 

profissional na leitura mais objetiva. 

• O conteúdo é claro, objetivo, conciso e 

possibilita uma leitura rápida em momentos 

em que não dispomos de tempo. 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

Quadro 5: Respostas dos especialistas na análise complementar sobre o que não gostaram no 

conteúdo. Niterói, 2020.  

O que não gostaram no conteúdo? 

M1 M2 

• As linhas do campo "Cuidados para prática segura" 

estão dispostas de modo confuso. 

• O texto apresentado direto tornou a leitura um pouco 

cansativa. 

• A falta de informações em algumas das 

abas, como comentei anteriormente. 

Certos subtítulos poderiam ter mais 

informações. 

• Não poder citar todas as medicações 
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O que não gostaram no conteúdo? 

M1 M2 

• Poderia ser mais resumido 

• A falta de validade pós preparo. 

• Talvez as referências pudessem ser inseridas no formato 

Vancouver para não poluir muito o texto, pois na 

apresentação das diversas drogas elas se repetem. 

• Não gostei dos itens que foram escritos 

com texto corrido, e colocado a referência 

no final. 

 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

 

Quadro 6 - Respostas dos especialistas na análise complementar sobre o que deveria ser adicionado. 

Niterói, 2020.  

O que deveria ser adicionado? 

M1 M2 

• Algumas informações sobre administração, como 

volume de diluente a ser utilizado, tipo de equipo 

necessário (fotoprotetor ou não) e velocidade de 

infusão; e possíveis interações com a dieta/modo 

de administração, se administrado por sonda. 

• Efeitos adversos imediatos e tardios em algumas 

drogas. 

• Explicar ao usuário do porquê que a sua resposta 

está certa ou do porquê que está errada. Isto 

acrescentará mais conhecimento do que apenas o 

aplicativo dizer se está certa ou errada a resposta. 

• Mais medicamentos que também fazem parte do 

tratamento para hipertensos. 

• Por ser para um público de terapia intensiva, em 

alguma parte do aplicativo, o modo de proceder 

em situação de emergência poderia vir bem 

sucinto, para conseguir ser aplicado em uma 

situação de urgência. 

• Mais informações sobre efeitos colaterais 

• Medicamentos de alta vigilância nos que precisam 

• Os nomes das marcas de alguns medicamentos do 

mercado, por ser uma dúvida comum na prática. 

As vezes eles tem dificuldade de identificar o 

medicamento por causa do nome da marca. Mas se 

o seu objetivo é trabalhar apenas com esses 

medicamentos do exemplo, esses dos drippings são 

mais fáceis de se identificar 

• Colocar em negrito palavras chaves, que 

caracterizem alguma informação de relevância 

para se destacar e chamar a atenção do profissional 

• Algumas informações de interações 

medicamentosas 

• Alguns medicamentos diuréticos que também 

são complemento da terapia ou dependendo de 

paciente é a única opção de tratamento 

• Incorporação de outros medicamentos 

relevantes. 

• Acredito que poderia ser criado uma novo 

tópico em cada classe de medicamento e 

colocado todas as referências utilizadas em 

todos os itens daquele medicamento. 

• Acredito que a furosemida poderia ser 

inserida, é um medicamento amplamente 

utilizado nos serviços de saúde. 
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O que deveria ser adicionado? 

M1 M2 

de saúde. 

• Validade da droga após colocar na bomba infusora 

com prazo de validade. O período de validade da 

droga. 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

Quadro 7 - Respostas dos especialistas na análise complementar sobre o que precisa ser revisado. 

Niterói, 2020.  

O que precisa ser revisado? 

M1 M2 

• A fonte bibliográfica dos medicamentos. Também 

poderiam ser consultadas fontes, como por 

exemplo, UpToDate, Micromedex, monografias 

internacionais dos medicamentos, e artigos de 

fontes confiáveis.  

• Apresentar as informações de maneira mais 

dinâmica, como por exemplo, tabelas, 

fluxogramas, como na parte de "Medicamentos de 

Interação e Efeitos". 

• Mencionar algumas miligramas para alguns 

medicamentos citados na pesquisa 

• Melhorar a resolução das imagens das tabelas, pois 

ao aumentar o zoom, a resolução e nitidez ficam 

desfavorecidas, dificultando a visualização. 

• Atualizar a apresentação de alguns medicamentos. 

• Efeitos 

• Layout 

• Mudança de algumas terminologias que estão 

em desuso (já comentado anteriormente). 

• Poderia enfatizar algumas medidas não 

farmacológicas com mais evidência que é 

fundamental para o sucesso do tratamento 

como um todo 

 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 

 

As observações de revisão e sugestões mostram a importância de considerar para este 

trabalho a opinião desses especialistas pelas importantes e relevantes contribuições que eles 

podem oferecer para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Convém notar que, mesmo as indagações dos especialistas sendo focadas em falhas ou 

pontos a serem melhorados e revisados, os peritos deixaram ao todo 30 comentários de 

elogios e satisfação com o produto no “Momento 1” e 20 comentários no “Momento 2” 
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Quadro 8 - Respostas dos especialistas na análise complementar sobre comentários positivos da 

pesquisa. Niterói, 2020.  

Comentário positivos sobre a pesquisa 

M1 M2 

“As informações relatadas na pesquisa possuem 

coerência e não tem uma leitura cansativa.” 

“A linguagem é específica e bem objetiva.” 

“Produto de fácil compreensão” 

“Fiquei encantado com a interface.” 

“Tenho nada a acrescentar” 

“Atendeu a necessidade” 

“Facilita o entendimento do profissional.” 

“O conteúdo descrito é de suma importância não apenas 

para os profissionais de enfermagem mas também tem 

suma importância para os profissionais farmacêuticos 

que com o auxílio dos mesmo poderá acompanhar com 

maior exatidão a adesão do tratamento ao seus clientes, 

podendo identificar com maior facilidade as possíveis 

iterações medicamentosas.” 

“Conteúdo completo, claro e objetivo.” 

“Tudo está bem organizado visualmente.” 

“As informações descritas na pesquisa é muito 

importante e com eles os leitores terão maior 

conhecimento sobre os medicamentos.” 

“É muito importante o desenvolvimento de estratégias 

como essa para reduzir os erros na administração de 

medicamentos classificados como de alta vigilância ou 

potencialmente perigosos. Fiquei muito curioso para vê-

lo na prática.” 

“Informações excelentes no conteúdo” 

“Material satisfatório” 

“A estrutura, a disposição das informações e a proposta 

do aplicativo estão adequados ao público.” 

“As informações das práticas atenderam bem a 

necessidade para evitar intercorrências quanto a 

administração errada de medicamentos” 

“As informações descritas nas tabelas correspondem 

muito bem ao medicamento.” 

“As informações estão contemplando para um cuidado 

seguro.” 

“Não há nada que eu possa classificar como algo que 

desagradou.” 

“Não enxerguei o porquê de não gostar, trabalho bem 

“Nada deve ser revisado, o conteúdo está bem 

abordado é de importante relevância.” 

“Muito bem elaborado” 

  

  

“A informação contida no texto é extremamente 

importante e auxilia no desempenho do trabalho para 

os enfermeiros.” 

“O tópico abordado está conciso e claro, não necessita 

de mudanças.  

“A informação prestada é de importante relevância, em 

escrita simples e objetiva.” 

“Muito bem formatado”  

“Excelente (declarado 4 vezes)” 

  

“As características do texto facilita a leitura agradável 

e rápida.” 

“Ótimo. Nada a considerar” 

  

“Muito Satisfatório”   

“Didático”  

   

“Não sugiro mudanças quanto a forma de apresentação 

para o nitroprussiato de sódio. Expõe de 

forma clara a farmacodinâmica esperada do 

medicamento quando utilizado.”  

“O protótipo ficou muito bem elaborado e auto 

explicativo”  

  

“Não mudaria o conteúdo do fármaco.” 

“Conteúdo simples, claro e objetivo.” 

“O material do aplicativo é claro, de fácil 

entendimento, objetivo o que facilita a leitura rápida 

em momentos de emergência.” 
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Comentário positivos sobre a pesquisa 

M1 M2 

feito.” 

“Gostei do trabalho, não teve pontos negativos. Ótimo 

projeto para se colocar em prática” 

“Gostei do layout, das informações objetivas, da forma 

enxuta, tudo contribuindo para melhor resolubilidade e 

redução de erros.” 

“O aplicativo tem um visual bem interessante e prático. 

E a parte de testar os conhecimentos do usuário” 

“Gostei porque traz informações importantes sobres os 

medicamentos, e qualquer pessoa consegue entender 

mesmo sem ter um conhecimento especifico na área da 

saúde.” 

“Gostei de tudo” 

“Gostei de todo o conteúdo” 

“Toda a tabela consiste em informações relevantes”. 

“Adoraria ter uma ferramenta dessas em mãos” 

“Ao invés de sugerir revisão, gostaria de parabeniza-la 

pela iniciativa.” 

Legenda: M1 (Momento 1); M2(Momento 2)  

Fonte: Dados de Pesquisa, 2020. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1  O perfil da enfermagem em Terapia Intensiva 

O presente estudo identificou um perfil de enfermeiros (as) predominantemente do 

sexo feminino e jovens. O estudo de Viana et al (2014) levantou o perfil sociodeográfico de 

enfermeiros em terapia intensiva de diferentes regiões do Brasil e retrata o perfil semelhante,  

com 80% dos enfermeiros de UTI sendo do sexo feminino e 40% com idade de 20 a 29 anos 

de idade e 81% possuíam pós graduação Lato Sensu. Esta realidade apresenta resultados 

semelhantes também com a pesquisa de Guerrer e Bianchi, 2008 sobre o estresse dos 

enfermeiros da UTI. Na investigação, 92% eram do sexo feminino e 80% jovens, com menos 

de 40 anos.  

Estes dados ainda são corroborados pelos resultados descritos pelo Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEn), que em 2010 contabilizou 287.119 enfermeiros, sendo destes, 88% 

composto por mulheres. Quanto à idade, a pesquisa do COFEn sinaliza a prevalência da faixa 

etária entre 26 e 35 anos que correspondem a 44%, e em segundo lugar com 22% de 36 a 45 

anos de idade.  

Isso mostra que não só nas Unidades de Terapia Intensiva o perfil é 

predominantemente do sexo feminino com um público mais jovem e, sim, a enfermagem 

como um todo. Um estudo sobre as características gerais da enfermagem levanta que a 

enfermagem, por tradição e cultura, sempre contribuiu para uma feminilização da saúde. 

Confirmando a assertiva, os dados da pesquisa mostram uma equipe de enfermagem 

predominantemente feminina com 85,1% (MACHADO et al, 2016). 

Em relação a formação dos profissionais de enfermagem, um estudo sobre a formação 

acadêmica do profissional de enfermagem e sua adequação às atividades de trabalho, levantou 

que no público analisado, 33% possuíam ema especialização e 48% mestrado (ORTEGA et al, 

2015). Esses dados ratificam a atual pesquisa e nos faz refletir sobre a necessidade constante 

de aprimoramento acadêmico para empregabilidade em determinadas áreas de atuação 

principalmente na terapia intensiva. 

Em termos de exigência para a formação de enfermeiros, 90% dos enfermeiros 

pesquisados no estudo de Ortega et al, 2015, indicaram que precisam de mais formação para o 

desempenho de suas atividades profissionais. De fato, estudos indicam que mais formação 

gera melhoria na qualidade do atendimento ao paciente e reduz a presença de efeitos adversos. 
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Portanto, conhecer a demanda formativa dos enfermeiros e a necessidade de formação, 

pode ser considerada como passo inicial de um processo cíclico, que contribui para a 

formação global e para estratégias de ensino dos funcionários de uma organização ou grupo 

de profissionais. Contudo, antes desta demanda de formação, deve-se questionar, novamente, 

sobre o ambiente de trabalho atual do profissional de enfermagem. (ORTEGA et al, 2015). 

Logo, o enfermeiro dotado de conhecimento técnico cientifico deve fazer valer as práticas 

éticas e bioéticas respeitando o doente com seus valores, crenças, princípios éticos e morais e 

a autonomia (OUCHI et al, 2018). 

5.2 Terapia Intensiva e a Meta 3 da segurança do paciente 

Sabe-se que a UTI consiste num ambiente que tem por finalidade a manutenção da vida 

e recuperação da saúde, e por isso, possui um alto grau de complexidade, onde o paciente em 

estado crítico necessita de atendimento especializado e eficaz. Devido a essa complexidade e 

da utilização de vários procedimentos e intervenções terapêuticas, as chances do 

acontecimento de eventos adversos e erros são ainda maiores, colocando em risco a vida do 

paciente (CRUZ et al, 2018). 

Tratando-se da terapia medicamentosa, apesar dos medicamentos serem 

imprescindíveis para a sobrevida de um paciente crítico, o uso indevido gera erros que podem 

acarretar agravos à saúde do paciente, bem como transtornos econômicos à instituição de 

saúde. Logo, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é considerada o setor o mais vulnerável 

aos erros relacionados a medicação, uma vez que o estado de saúde dos pacientes é crítico, 

necessitando maiores demandas do profissional frente a tantas medicações por longos 

períodos (PIMENTA MILHORINI; SILVA, 2019). 

A responsabilidade do erro é multiprofissional, uma vez que os erros podem acontecer 

em qualquer etapa do processo da terapia medicamentosa como prescrição, dispensação, 

aprazamento, preparo e administração, sendo as três últimas de responsabilidade da equipe de 

enfermagem (PIMENTA MILHORINI; SILVA, 2019). 

Corroborando com a assertiva anterior, o Cofen (2013) aponta que a enfermagem atua 

na última etapa do processo (preparo e administração dos medicamentos), ou seja, na ponta 

final do sistema de medicação e isso faz com que muitos erros cometidos não detectados no 

início ou no meio do sistema lhe sejam atribuídos.  
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Para tal realidade, como um estímulo a uma prática segura a Organização Mundial da 

saúde (OMS) estabeleceu um conjunto de protocolos básicos, entre eles o relativo ao uso e 

administração segura de medicamentos. O procedimento de preparo e administração de 

medicamentos por ser um cuidado essencial para reintegração da saúde é considerado um 

desafio quando trata-se da construção de uma prática segura (RODRIGUEZ et al, 2017). 

Portanto, a REBRAENSP (Rede Brasileira de Enfermagem em Segurança do Paciente) 

vem reforçando as práticas seguras na implantação dos nove certos (paciente certo; 

medicamento certo; dose certo; via certa; hora certa; tempo certo; validade certa abordagem e 

resposta certa; e registro certo),   proporcionando uma mudança de cultura, no entendimento 

de ser uma categoria profissional não apenas cumpridora de tarefas, e sim uma barreira 

crítica, através do conhecimento farmacológico das drogas, seus riscos e a proximidade 

constante ao paciente (COFEN, 2013). 

5.3 Medicamentos de alta vigilância: o conhecimento para a prática segura 

Os Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP), também conhecidos como 

medicamentos de alta vigilância, são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos 

significativos ao paciente em decorrência de uma falha no processo de utilização. Os erros 

associados a esses medicamentos podem não ocorrer em maior frequência, contudo, suas 

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

(BOLETIM ISMP, 2019). 

Esses medicamentos abrangem, por exemplo, agentes antitrombóticos, 

hipoglicemiantes, agentes bloqueadores neuromusculares, agentes anestésicos, agentes de 

sedação moderada, agonistas adrenérgicos intravenosos, beta-bloqueadores intravenosos, 

eletrólitos concentrados, opióides, agentes quimioterápicos, entre outros (ZANETI et al, 

2016). 

Nesse cenário, o Institute for Safe Medication Practices (ISMP), recomendam que os 

profissionais de saúde conheçam os riscos dos medicamentos potencialmente perigosos e 

adotem medidas para minimizar a ocorrência de erros envolvendo este grupo de 

medicamentos (BOLETIM ISMP, 2019). 

Mediante a implementação de medidas específicas direcionadas ao uso seguro dos 

MPP em ambiente hospitalar, o gerenciamento de riscos constitui uma importante estratégia 
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que visa o aprimoramento dos processos de cuidado em saúde, inclusive no âmbito da terapia 

medicamentosa (REIS et al, 2019). 

As estratégias para a prevenção de erros envolvendo esses medicamentos podem 

incluir a padronização da sua prescrição; a adoção de medidas de segurança para sua 

identificação e armazenamento, como etiquetas e rótulos auxiliares; adequações para sua 

dispensação e preparo seguros; implantação de sistema de suporte a decisões clínicas com 

emissão de alertas automatizados; limitação do acesso a esses medicamentos; e a ampla 

disponibilização de informações sobre esses medicamentos para profissionais e pacientes. 

Além disso, o uso de redundâncias, como a dupla checagem (duplo check) independente 

associada a essas medidas, contribui para maior segurança no processo de sua utilização 

(BOLETIM ISMP, 2019). 

Portanto, os MPP são componentes essenciais da terapia medicamentosa, sendo 

essencial o estabelecimento de processos educacionais para profissionais de saúde e a 

implantação de sistemas de vigilância e barreiras para prevenção de erros e danos graves 

decorrentes de irregularidades no uso (REIS et al, 2019). 

5.4 Práticas seguras para preparo e administração de medicamentos 

Os especialistas, em suas avaliações, deixaram comentários que compuseram essa 

categoria abordando alguns assuntos principais como: locais de preparo do medicamento, 

diluição, validade, estabilidade pós preparo, vias de administração e monitorização após 

administração do medicamento. Todas as considerações realizadas fazem parte de um 

conjunto de ações de práticas seguras importantes para assistência dos profissionais de saúde. 

Frente as situações de complexidade do sistema de medicação, bem como o expressivo 

número de profissionais envolvidos em seus processos (organização e gerenciamento, seleção 

e aquisição, estoque, prescrição e transcrição, preparo e dispensação, e administração e 

monitoramento), o que se percebe é o grande interesse de pesquisadores em mensurar os erros 

de medicação. Assim, é de suma importância que todos os processos sejam avaliados e se 

compreendam as fontes de risco e possíveis estratégias de mitigação dos erros (SOUZA et al, 

2017). 

Há no processo de administração de medicamentos, uma grande participação de 

enfermagem. Por isso, destaca-se a imprescindibilidade do enfermeiro, como gestor do 

cuidado, conhecer políticas públicas voltadas à segurança do paciente, medidas de prevenção 
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e redução de erros e custos. Vale lembrar também que fazer a gestão do sistema de medicação 

requer planejamento e avaliação contínua da qualidade para que todos os pacientes tenham 

resguardado seu direito a não sofrer danos (SOUZA et al, 2017). 

Com isso, podemos refletir sobre a necessidade de treinamentos, capacitações e 

atualização de conhecimentos das equipes multiprofissionais e principalmente de 

enfermagem, sobre todo o processo de administração de medicamentos. Para a realização 

final da administração dos medicamentos, temos diversas etapas a serem desenvolvidas, como 

exemplo, o preparo do medicamento. 

No Brasil, a administração de medicamentos é atividade cotidiana e de 

responsabilidade legal da equipe de enfermagem, em todas as instituições de saúde e, 

portanto, reveste-se de grande importância tanto para essa categoria profissional quanto para 

os clientes. É evidente, na prática, por parte dos profissionais de enfermagem, várias dúvidas 

durante o preparo e administração de medicamentos. Tal fato desperta para a importância da 

qualidade da assistência prestada, para a necessidade de conduzir investigações científicas a 

respeito dessa temática e para um problema que merece intervenção das instituições de saúde 

(SILVA et al, 2007). 

É necessário que o profissional que administra medicamentos esteja consciente e 

seguro de sua ação e possua conhecimentos ou acesso às informações necessárias. Dúvidas e 

dificuldades não esclarecidas, corretamente, levam à incerteza e insegurança, e essa situação é 

fator de risco para a ocorrência de erros no processo de administração de medicamentos. 

(SILVA et al, 2007). 

Quanto ao preparo de medicamentos, processo no qual se realiza a diluição, devem ser 

aplicados vários princípios científicos que garantam o resultado terapêutico esperado. Para 

isto, é necessário saber com o que diluir, qual o volume a ser administrado em acesso venoso 

periférico e/ou central, quanto tempo a medicação pode permanecer preparada antes de ser 

administrada, em que condições ambientais deve ser preparada e acondicionada (luz, calor, 

higiene), além de aspectos tradicionalmente vinculados à enfermagem, como garantir o 

preparo do medicamento adequado ao paciente certo e na dose correta (MARINI; PINHEIRO; 

ROCHA, 2016). 

Segundo a pesquisa de Marini, Pinheiro e Rocha (2016), foram observadas a 

manipulação de 10 doses medicamentosas por profissional, totalizando 180 doses, das quais 

125 (69,5%) apresentaram pelo menos um erro de diluição. Dessas, foram observados mais de 

um erro por dose em 90 doses (72%), totalizando 250 erros de diluição de medicamentos 
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intravenosos. Ainda segundo Marini, Pinheiro e Rocha (2016), a norepinefrina apresentou 

maior índice de erros de diluição (12,8%). 

Em relação a estabilidade dos fármacos, Meireles (2014) entende que a estabilidade é 

a extensão na qual um produto mantém, dentro dos limites especificados e por todo o seu 

prazo de validade, as mesmas características que possuía no momento de sua fabricação. Este 

é um atributo crítico de qualidade e regulamentado em âmbito nacional. 

A estabilidade de produtos farmacêuticos é afetada por fatores extrínsecos ou 

ambientais, como temperatura, umidade e luz, e intrínsecos ou relacionados ao produto, como 

propriedades físicoquímicas dos constituintes, forma farmacêutica, processo de fabricação e 

materiais de embalagem. (MEIRELES, 2014). 

5.5 Eventos adversos: uma análise crítica 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define segurança do paciente como “a 

redução do risco de danos desnecessários durante os processos assistenciais e uso das boas 

práticas para alcançar os melhores resultados para o cuidado de saúde”. Para esclarecer e 

ampliar a compreensão sobre a segurança do paciente apresenta a seguinte definição de 

incidentes: incidentes com dano, também denominados eventos adversos (EA) são aqueles 

não relacionados à evolução natural da doença de base, podendo ser incapacitantes, levar ao 

aumento do tempo e custo de internação, bem como da mortalidade (WHO, 2009). 

Ainda nesse contexto, os eventos adversos a medicamentos são considerados um grave 

problema de saúde pública, uma vez que, além de serem responsáveis pelo aumento da 

morbimortalidade entre pacientes, também ocasionam gastos desnecessários aos sistemas de 

saúde, causando um impacto negativo no âmbito clínico, humanístico e econômico (SOUZA 

et al, 2018). 

Podemos observar que o processo global de administração de medicamentos se 

desenvolve em ciclo e nos leva a um outro ponto importante a ser discutido, que são as 

consequências dos erros de medicação. Os medicamentos administrados erroneamente 

podem causar prejuízos/danos ao cliente devido a fatores como incompatibilidade 

farmacológica, reações indesejadas, interações farmacológicas entre outros (SILVA et al, 

2007). 

Pesquisas sobre eventos adversos, neles incluídos os erros de prescrição, dispensação e 

administração, têm avançado. Assim, a assistência segura e isenta de riscos ou de danos à 
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clientela deve ser meta da equipe multidisciplinar, que deve sempre estar amparada no 

conhecimento científico, nas normas legais que regulamentam os direitos e obrigações 

relativas ao exercício profissional, assim como na dimensão ética e moral que permeiam 

suas ações (MARINI; PINHEIRO; ROCHA, 2016). 

5.6 O uso da validação de conteúdo e análise de confiabilidade: uma análise sobre estudo 

de aplicativos em saúde 

Devido ao acesso fácil e frequente a smartphones e tablets, o uso desses dispositivos 

como instrumentos de auxílio no processo ensino-aprendizagem vem se tornando cada vez 

mais frequente (LIMA et al, 2019). Dessa forma observa-se a importância do da realização de 

estudos metodológicos e de desenvolvimento tecnológico para auxílio na assistência à saúde e 

na tomada de decisão. 

O presente estudo levanta os benefícios do uso de novas tecnologias como aplicativos 

em saúde para uma assistência de qualidade. Para isso, é sempre importante salientar que 

essas alternativas precisam de conteúdos fidedignos e de qualidade para assegurar uma 

assistência à saúde de qualidade e pautada em conhecimento científico com análises de 

especialistas.  

Cabe ressaltar que em um estudo de validação de conteúdo, é de suma importância as 

considerações dos especialistas sobre um determinado assunto. Assim como foram feitas 

diversas sugestões sobre o conteúdo analisado nessa pesquisa, Lima e Oliveira, 2019, e seu 

estudo relatam que os especialistas também deixaram sugestões para modificação, adequação 

ou exclusão do conteúdo ou estruturação de alguns itens para melhorar sua compreensão e 

clareza as quais foram acatadas. 

Sabe-se que a validade de um instrumento exige um processo contínuo constituído por 

várias etapas (LIMA; OLIVEIRA, 2019). Isso nos faz refletir que estudos de validação 

precisam ser analisado detalhadamente levando em consideração todas a s suas 

complexidades e dificuldades. 

 A confiabilidade - ou fidedignidade - é a capacidade em reproduzir um resultado de 

forma consistente no tempo e no espaço, ou a partir de observadores diferentes, indicando 

aspectos sobre coerência, precisão, estabilidade, equivalência e homogeneidade. Trata-se de 

um dos critérios principais de qualidade de um instrumento (SOUZA; ALEXANDRE; 

GUIRARDELLO, 2017). 
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Tratando-se de confiabilidade, Souza, Alexandre e Guirardello (2017), consideram que 

estimativas de confiabilidade são afetadas por diversos aspectos do ambiente de avaliação 

(avaliadores, características da amostra, tipo de instrumento, método de administração) e pelo 

método estatístico utilizado. Portanto, os resultados de uma pesquisa utilizando instrumentos 

de medida só podem ser interpretados quando as condições de avaliação e a abordagem 

estatística são apresentadas de maneira clara. 

Logo, é de suma importância a verificação de uma medida de confiabilidade interna de 

um instrumento, para que os itens do instrumento sejam capazes de medir fidedignamente o 

que se pretende estudar. Além disso, sempre considerar os fatores dos avaliadores e suas 

características, proporcionando ao estudo uma análise crítica e perita. 

5.7 Uma análise sobre as sugestões do especialistas e limitações do estudo 

Os especialistas avaliaram detalhadamente cada item relacionado ao conteúdo e ao 

protótipo, sendo muito cuidadosos em todos os comentários e sugestões. No “Momento 1” os 

especialistas foram mais específicos apontando e sugerindo alterações como nomenclaturas, 

por exemplo, o que nos faz refletir da importância de sabermos o significado de alguns termos 

e o que eles podem representar.  

Além disso, as sugestões dos especialistas em relação ao conteúdo dos medicamentos 

cardiotônicos foram de extrema relevância quando apontado sobre a necessidade da inclusão 

dos volumes de diluição e estabilidade pós preparo. Esses itens são de grande valia para quem 

está na ponta, preparando e administrando principalmente MPP. Assim como sugestões de 

incompatibilidades do medicamentos por SNE, para que seja evitado perdas de dispositivo 

por obstrução, devido à falta de conhecimento sobre determinada incompatibilidade. 

As alterações sugeridas pelos especialistas sobre os eventos adversos ressaltou a 

necessidade de explicar detalhadamente o porquê que determinado medicamento pode alterar 

um estado fisiológico, para que quando o material for consultado por um profissional que 

busca auxílio para a tomada de decisão, ele se sinta contemplado com todas as informações 

contidas no dispositivo.  

Sendo assim, a informatização com conteúdo dinâmicos pode facilitar o trabalho dos 

intensivistas, uma vez que a incorporação de tecnologias na saúde encontra-se em larga   

expansão, facilitando registro, processamento, recuperação de informações e apoio na tomada 

de decisão (SOUZA et al, 2015). 
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Em relação as limitações do estudo, é importante ressaltar que uma grande dificuldade 

foi atingir um número maior de especialistas. O formulário foi enviado para 160 especialistas, 

porém, no “Momento 1” obtivemos resposta de apenas 10% e no “Momento 2” menos de 

10%. Além disso, ressalta-se que o aplicativo desenvolvido e construído foi validado em 

relação a seu conteúdo e sua estrutura visual. A usabilidade do produto final, será avaliada em 

um processo posterior, sendo aplicado no ambiente para o qual foi desenvolvido. 
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6 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento e a validação do conteúdo de medicamentos cardiotônicos foi um 

processo rigoroso de análise crítica do material e de avaliação por parte de especialistas 

contemplando a criação de um dispositivo informativo de qualidade e baseado em evidências, 

que auxilia na tomada de decisão e promove a segurança do paciente como também a 

prevenção de agravos a saúde. 

O conteúdo dos medicamentos cardiotônicos e o protótipo foram validados, por meio 

de um resultado de IVC global igual 0,94 e 0,93, respectivamente. Vale ressaltar que o 

“Momento 2” valida todo o conteúdo, diferente do que ocorreu no “Momento 1”, onde foram 

realizadas diversas alterações de acordo com as sugestões dos especialistas. 

A consistência interna das respostas obtidas por meio da aplicação do formulário de 

validação revelou que tal instrumento apresentou alta confiabilidade, 0,97 e 0,91 nos 

momentos 1 e 2, respectivamente, salientando a importância de uma tecnologia desenvolvida 

pautada na ciência. 

Diante dos comentários e sugestões dos especialistas derivados de um processo de 

validação, o conteúdo e o protótipo sofreram modificações e acréscimos pertinentes a fim de 

torna-los mais completos, de qualidade e de uma certa forma atrativo ao usuário. Em relação 

ao conteúdo, os itens que careciam de ajustes foram: eventos adversos, vias de administração, 

diluição e alguns cuidados para a prática segura, além da necessidade do acréscimo do item de 

estabilidade dos medicamentos. 

A estética do protótipo foi modificada trazendo mais cores, destaques aos 

medicamentos de alta vigilância e ilustrações representando os itens disponíveis no aplicativo. 

Além disso, alterações gráficas como tamanho da fonte foram realizadas para contemplar a 

maioria das sugestões dos especialistas.  

Acredita-se que a criação do protótipo poderá auxiliar na prática assistencial da equipe 

de enfermagem, tendo em vista que se constitui de uma tecnologia de informação capaz de 

facilitar a tomada de decisão assim como a aquisição e atualização de novos conhecimentos, 

proporcionando uma assistência de qualidade minimizando os possíveis erros com medicação, 

e assim evitando o estresse profissional, organizacional e do paciente. 

Como limitação desse estudo, conforme já dito anteriormente, a amostra de 

especialistas teve baixa adesão. Além disso, vale destacar que a usabilidade do produto pelo 
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público-alvo não foi realizada e que recomenda-se sua aplicação em uma unidade de terapia 

intensiva para avaliar estatisticamente tanto os benefícios do aplicativo Cardio Help quanto 

sua validade dentro do cenário proposto. 

Salienta- se, por fim, que a enfermagem deve ter consciência de que a tecnologia deve-

se tornar uma aliada, e não vilã. Todavia, o enfermeiro que está à frente de sua equipe de 

enfermagem deve ter um senso crítico quanto ao uso dessas novas ferramentas digitais, 

garantindo que o seu trabalho fomente educação e conhecimento, de modo que a assistência 

ao paciente seja realizada com a maior eficiência possível. Assim como as instâncias maiores 

devem desenvolver atividades junto à equipe de enfermagem e multiprofissional, buscando 

constantemente que seus profissionais adquiram conhecimentos para aplicabilidade na prática. 
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8 APÊNDICES 

Apêndice A - Instrumento para Avaliação de Concordância de Conteúdo e Máscara 

do Aplicativo “Momento 1” 

 

 



95 

 

 



96 

 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 

 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 



103 

 

 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

 



114 

 

 

Apêndice B - Quadro de conteúdos dos Medicamentos Cardiotônicos “Momento 1” 

 

NORADRENALINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

DILUIÇÃO 

 

MEDICAMENTO(S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Faz parte do grupo das catecolaminas. 

Possui pequeno efeito β2-adrenérgico 

(relaxamento da musculatura lisa nos 

leitos vasculares cutâneos, musculares, 

pulmonares, esplâncnicos, renais, 

cerebrais e coronarianos). Sua 

administração acarreta 

preferencialmente um efeito α1-

agonista (vasoconstrição na 

musculatura lisa de vasos e brônquios) 

(ALQUALTI; PIVA; GARCIA, 2008) 

e (DANDAN; BRUNTON, 2015). 

Usada como vasoconstritor 

para aumentar ou manter a 

pressão arterial conforme 

certas condições de cuidados 

intensivos (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). Usada 

para controle da pressão 

arterial em casos de 

hipotensão aguda. 

 

É preciso ter cautela para que não ocorra necrose 

nem descamação no local da injeção intravenosa, 

em consequência do extravasamento do fármaco. 

Também é necessário determinar a pressão 

arterial a intervalos frequentes durante a infusão 

e, particularmente, durante o ajuste da 

velocidade de infusão. Redução do fluxo 

sanguíneo para órgãos como rins e intestino 

constitui um perigo constante com o uso da 

noradrenalina (DANDAN; BRNTON, 2015). 

Hiperglicemia e hipertireoidismo são 

complicações causadas pela terapêutica deve-se 

possuir cautela principalmente com paciente 

diabético e hipertireoidiano (da SILVA, 2003). 

Ampolas de 4ml 

(8mg) e 8 ml (16 

mg) (2mg/ml) 

 

Via: endovenosa 

Solução 

glicosada 

5% 

 

 

 

Linezolida, 

Amitriptilina e 

Atenolol 

↑ efeito 

vasopressórico da 

noradrenalina 

Clorpromazina 

↑ efeito 

arritmogênico da 

noradrenalina 

Antiácidos e 

Metildopa 

↑ pressão arterial 

e vasoconstrição 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Avaliar rigorosamente a pressão arterial; 

• Administrar preferencialmente em via exclusiva e em bomba de infusão; 

• Avaliar perfusão periférica regularmente, pois em doses elevadas pode causar hipoperfusão periférica grave;  

• Observar e registrar a frequência cardíaca;  

• Registrar traçado eletrocardiográfico no momento da administração do fármaco; 

• Administrar a medicação o mais proximal possível da inserção venosa, pois proporcionam uma rápida absorção consequentemente um tratamento melhor para o paciente; 

• Registrar glicemia capilar e dosagens de hormônios tireoidianos, pois hiperglicemia e hipertireoidismo podem ser causadas pela terapêutica; 

• Não administrar em via periférica, risco de necrose tissular; 

• Atentar ao mcg/kg/min, risco de isquemia do órgãos em doses altas; 

• Em doses acima de 10 ml/h de noradrenalina, avaliar o suporte nutricional e/ou suspenção da dieta enteral devido à instabilidade hemodinâmica; 

• A administração deve ser feita por Bomba de infusão para obtenção de precisão do volume por hora que está sendo infundido. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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DOBUTAMINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO DE 

INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É um agonista dos receptores beta-

adrenérgicos. Exerce efeitos 

inotrópicos proporcionalmente mais 

proeminentes do que cronotrópicos 

sobre o coração. A ação nos 

receptores beta-adrenérgicos, 

promove aumento do débito cardíaco 

e redução nas pressões de enchimento 

ventricular, no modelo dose-

dependente. Também ocorre 

diminuição das pressões venosa 

central e capilar pulmonar devido à 

melhor performance do coração, sem 

haver, contudo, alteração da 

resistência vascular pulmonar 

(FONSECA, 2001) e (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Tratamento de curta duração 

na descompensação cardíaca 

como a insuficiência cardíaca 

aguda, que pode ocorrer após 

cirurgia cardíaca ou em 

pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva ou infarto 

agudo do miocárdio. Nesses 

pacientes a dobutamina 

aumenta o débito cardíaco e o 

volume sistólico, 

habitualmente sem aumento 

pronunciado da frequência 

cardíaca (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Os pacientes com anamnese de hipertensão 

podem exibir resposta pressora exagerada 

com mais frequência.  Os pacientes com 

fibrilação atrial correm risco de aumento 

acentuado na taxa de resposta ventricular; 

para evitar esse problema, pode ser 

necessário administrar digoxina ou instituir 

outras medidas. Como qualquer outro 

fármaco inotrópico, a dobutamina pode 

aumentar a dimensão do infarto do 

miocárdio por elevar a demanda de oxigênio 

do miocárdio (DANDAN e BRUNTON, 

2015). Além disso, pode causar cefaleia, 

tonteira, tremores e ansiedade, palpitações, 

assim como hipotensão e Hipertensão (da 

SILVA, 2003). 

 

 

 

 

 

Ampolas de 20 ml 

com 250 mg 

(12,5 mg/ml) 

 

Via: endovenosa 

 

 

 

 

 

 

Solução 

fisiológica 

0,9% ou 

glicosada 

5% 

250 Ml 

 

 

Sais de cálcio 

(Gluconato de 

cálcio/ Carbonato 

de cálcio) 

 

 

↓ débito 

cardíaco 

Beta bloqueadores 

Risco de 

hipotensão 

arterial grave 

Linezolida 

↑ resposta 

pressora da 

dobutamina 

Antidepressivos 

tricíclicos 

(fluoxetina) 

 

↑ resposta 

vasopressora: 

hipertensão 

arterial 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar para os valores de diluição mínima de 5mg/ml em soro fisiológico ou glicosado;  

• Pode ser administrada em mesma via da dopamina, adrenalina, noradrenalina, lidocaína, vecurônio, e atracúrio;  

• Atentar para cefaleia tontura tremores e ansiedade possíveis efeitos adversos da medicação; 

• Manter cliente em monitorização de pressão arterial e frequência cardíaca e realizar eletrocardiograma em casos de alterações clínicas; 

• Administração da medicação em bomba infusora; 

• Atentar ao padrão ventilatório, devido a risco de dispneia; 

• Atentar a sinais de náuseas; 

• Caso a dobutamina não for diluída, a administração deve ser exclusivamente em acesso venoso central. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

FARMACOLÓGICA/ EFEITOS 

USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É considerado um 

nitrovasodilatador que atua por 

meio da liberação de óxido 

nítrico que ativa a via guanilato-

ciclase-GMP cóclico pKG, 

resultando em vasodilatação. 

Atua na dilatação tanto das 

arteríolas quanto as  vênulas,  e a 

resposta hemodinâmica a sua 

administração resulta de uma 

combinação de acúmulos venoso 

e redução da impedância arterial. 

Logo, promove uma diminuição 

da pré e pós-cargas (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Tratamento das 

Emergências hipertensivas. 

Tem sido utilizado para 

reduzir a pressão arterial 

durante a dissecção aguda 

da aorta, para melhorar o 

débito cardíaco na 

insuficiência cardíaca 

congestiva, particularmente 

em pacientes hipertensos 

com edema pulmonar que 

não respondem a outro 

tratamento, e para diminuir 

a demanda de oxigênio do 

miocárdio após infarto 

agudo do miocárdio 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

Os efeitos adversos a curto prazo do 

nitroprusseto são decorrentes de 

vasodilatação excessiva. Com menos 

frequência, a toxicidade pode resultar da 

conversão do nitroprussiato em cianeto e 

tiocianato.  Os sinais e sintomas de 

intoxicação porcelanato consistem em 

anorexia, náuseas, desorientação, e psicose 

tóxica.  A concentração plasmática de 

tiocianato deve ser monitorada durante a 

infusão prolongada de nitroprusseto e não 

deve ultrapassar 0,1 MG por ml. 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). Este 

fármaco pode proporcionar inquietude e 

tremores musculares, alterações de 

eletrocardiograma, irritação no local da 

infusão e hipotensão (da SILVA, 2003). 

Ampola de 2 ml 

com 25 mg/ ml 

(50mg) 

 

 

Via: endovenosa 

 

 

 

Diluente próprio 

para reconstituir. 

 

Depois de 

reconstituído 

deve ser diluído 

em SG 5% de 

250 a 1000mL 

 

 

 

Anlodipino 

 

↑ efeito 

hipotensor do 

Nitroprussiato 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Administrar a medicação em ambiente de UTI; 

• Controlar rigorosamente a velocidade de infusão usar bomba de infusão durante a administração; 

• Tomar precaução para evitar o extravasamento, pois poderá causar irritação; 

• Não associar a medicação com outro medicamento (via exclusiva de administração); 

• Proteger a medicação da luz e usar equipo fotossensível;  

• Realizar a troca da solução a cada 24 horas ou se apresentar alteração da coloração; 

• Observar o nível de consciência após administração da medicação; 

• Atentar para cefaleia, tonteira e fadiga; 

• Atentar para sinais de alteração gastrointestinal (náuseas e vômito). 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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NITROGLICERINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ EFEITOS 
USO 

TERAPÊUTICO 
EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Faz parte dos nitratos orgânicos considerados agentes 

pró-fármacos que servem como fontes de óxido 

nítrico. Dilata preferencialmente mais as veias do 

que as arteríolas. Essa vasodilatação diminui o 

retorno venoso, levando a uma redução no tamanho 

das câmaras ventriculares esquerda e direita e as 

pressões diastólicas finais, enquanto ocorre pouca 

alteração na resistência vascular sistêmica. A 

frequência cardíaca permanece inalterada ou pode 

sofrer ligeira elevação em resposta a uma redução da 

pressão arterial. A resistência vascular pulmonar e o 

débito cardíaco estão ligeiramente reduzidos. Em 

doses mais altas causam maior acúmulo venoso e 

também podem diminuir a resistência arteriolar, 

reduzindo, assim, a pressão arterial sistólica e 

diastólica, bem como débito cardíaco, com 

consequente palidez, Fraqueza, tontura e ativação 

dos reflexos simpáticos compensatórios (DANDAN 

e BRUNTON, 2015). 

 

 

Pode ser utilizada 

para o tratamento 

da angina, 

insuficiência 

cardíaca 

congestiva e 

infarto agudo do 

miocárdio, pois 

esse fármaco 

reduz o consumo 

de O2 do 

miocárdio ao 

reduzir a pré-

carga ventricular 

(DANDAN e 

BRUNTON, 

2015). 

 

 

A cefaleia é comum e pode ser intensa.  

Em geral diminui no decorrer de 

poucos dias se o tratamento for mantido 

e, com frequência, pode ser controlada 

com a diminuição da dose.  Podem 

surgir episódios transitórios de tontura, 

fraqueza e outras manifestações 

associadas a hipotensão postural, 

particularmente se o paciente 

permanecer imóvel, podendo, em certas 

ocasiões, progredir para perda de 

consciência. (DANDAN e BRUNTON, 

2015).). Pode também ocorrer palidez 

cutâneo-mucosa, bradicardia e 

desconforto retroesternal (da SILVA, 

2003). 

Adesivo 

transdérmico e 

solução injetável 

de 25mg em 5 ml 

ou 50 mg em 10 

ml 

 

Via: endovenosa 

É a principal via 

de administração 

 

 

SG 5% ou 

SF 0,9% 

(240 ml) 

isentos de 

PVC 

 

. 

 

 

Anlodipino 

↑ efeito 

hipotensor do 

Nitroprussiato 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Preparar em frascos de vidro ou frascos livres de PVC; 

• Administrar a medicação em ambiente de unidade de terapia intensiva; 

• Controlar rigorosamente a velocidade de infusão (usar bomba de infusão);  

• Realizar controle de sinais vitais pressão arterial e frequência cardíaca; 

• Atentar para cefaleia, tonteira e fraquezas; 

• Registrar alterações de coloração da pele (palidez); 

• Registrar alterações do tipo flebite, pois a medicação e pode causar irritação no local da infusão, caso a via de administração seja periférica; 

• Atentar ao tempo de estabilidade do dripping de 24 em 24h. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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AMIODARONA 

CLASSIFICAÇÃO 

FARMACOLÓGICA/ EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

DILUIÇÃO 

MEDICAMENTO DE 

INTERAÇÃO 
EFEITOS DA INTERAÇÃO 

A amiodarona é um análogo 

estrutural do hormônio da 

tireóide, e parte das suas 

ações antiarrítmicas e da sua 

toxicidade são devidas a 

interação com os receptores 

desse hormônio. Possui o 

efeito de manutenção do 

ritmo sinusal em pacientes 

com arritmias cardíacas. 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

Tem um espectro alargado 

de indicações, sendo 

eficaz no tratamento de 

arritmias supraventricular, 

nodal e ventricular como 

por exemplo na forma 

intravenosa é indicada 

para cessação imediata da 

taquicardia ou da 

fibrilação ventricular. 

Além do tratamento de 

arritmias comuns como a 

fibrilação atrial 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015) e (CAMPOS, 

2004). 

A hipotensão decorrente da 

vasodilatação e a depressão do 

desempenho miocárdico são frequentes 

com a forma intravenosa da 

amiodarona. O efeito adverso mais 

grave durante o tratamento a longo 

prazo com amiodarona é a fibrose 

pulmonar, que pode ser rapidamente 

progressiva e fatal (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). A medicação pode 

causar bradicardia, ressecamento de 

córnea e conjuntiva devido ao depósito 

de cristais de amiodarona. Além de, 

diarreia, inapetência e náuseas e rush 

cutâneo (da SILVA, 2003). 

 

Comprimidos  

100 e 200 mg 

ou 

Ampolas de  

150mg/ml 3ml 

 

Via:  Endovenosa ou oral 

 

 

SG 5% 

250 ml 

 

 

Lidocaína Crises convulsivas 

 

Amitriptilina, 

Levofloxacino/ 

Moxifloxacino, 

Clorpromazina 

 

Arritmias ventriculares 

Hidrocortisona e 

Ondansetrona 

Risco de arritmias 

Hipocalemia 

Hipomagnesemia 

Fenitoína 
↑ efeitos tóxicos da 

Fenitoína 

Fluconazol 

 

↑risco de cardiotoxicidade 

(prolongamento intervalo 

QT, torsades de 

pointes,parada cardíaca) 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Administrar utilizando uma bomba de infusão, preferencialmente por acesso venoso profundo; 

• Atentar para alterações visuais;  

• Observar padrão ventilatório e/ou doenças prévias pulmonares, pois o uso prolongado da amiodarona pode causar fibrose pulmonar; 

• Avaliar pigmentação grisácea de face, pescoço e braços, ruch cutâneo é um possível efeito adverso;  

• Avaliar estabilidade postural (pode causar tontura); 

• Registrar características da função gastrointestinal; 

• Evitar exposição da medicação a luz, pois a medicação tem sensibilidade a luz, e quando exposta forma cristas de amiodarona;. 

• Atentar a aceitação da dieta; 

• Quando administrada em via periférica, atentar a permeabilidade do acesso e a sinais de flebite. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015; SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
 



119 

 

 

 

ANLODIPINO 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Bloqueadores dos canais de cálcio. São 

classificados em derivados 

dihidropiridínicos e não-

dihidropiridínicos. A heterogeneidade 

estrutural levou à heterogeneidade 

funcional, principalmente em relação à 

potência vasodilatadora e efeitos 

inotrópico, cronotrópico e dromotrópico 

no coração. Tem curta duração 

provocam ativação neuro-hormonal 

reflexa do sistema nervoso simpático, 

caracterizada por taquicardia, aumento 

do débito cardíaco e aumento da 

concentração plasmática de 

catecolaminas e da atividade plasmática 

da renina (NIGRO e FORTES, 2005). 

Pode ser utilizado nos casos 

de angina variante, angina 

por esforço, angina instável, 

infarto agudo do miocárdio. 

Além disso, podem atenuar 

o vasospasmo induzido pela 

ergonovina em pacientes 

com angina variante. 

Também são usados como 

agentes antiarritmicos, para 

o tratamento da Hipertensão 

e no tratamento da 

insuficiência cardíaca 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

O edema periférico Pode surgir em 

alguns pacientes com os 

bloqueadores do canal de cálcio; é 

mais provável que seja resultado do 

aumento da pressão hidrostática nas 

extremidades inferiores causadas 

pela dilatação pré capilar e 

constrição reflexa pós capilar. 

Outros efeitos adversos destes 

fármacos são causados por ações no 

músculo liso e não vascular.  a 

contração do esfíncter esofágico 

inferior em vida pelos bloqueadores 

do canal de cálcio. Esses 

bloqueadores podem provocar ou 

agravar o refluxo gastresofágico 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Comprimidos de 

5mg ou 10 mg 

 

 

Via: oral ou Sonda 

nasoenteral (SNE). 

 

 

 

Não se aplica 

 

Atenolol 

↑ Efeito hipotensor 

do anlodipino e 

ocorrência de 

bradicardia 

Atracúrio 

↑ efeito bloqueador 

neuromuscular do 

atracúrio/pancurônio 

Fluconazol 

↑ efeitos 

terapêuticos e 

tóxicos dos 

bloqueadores de 

canal de cálcio 

Nitroprussiato 

de sódio 

↑ efeito hipotensor 

do Nitroprussiato 

 

Fenitoína 

 

↑ efeitos tóxicos da 

Fenitoína 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Monitorizar pressão arterial; 

• Observar sinais de congestão (edemas de mãos e pés e alteração da respiração e frequência cardíaca);  

• Atentar para tonturas e sonolência; 

• Observar sinais de reações alérgicas como edema, prurido, hiperemia e calor; 

• Observar parâmetro de frequência cardíaca; 

• Orientar o paciente quanto aos efeito da medicação. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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ATENOLOL 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ EFEITOS USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 
APRESENTAÇÃO E VIA 

DE ADMINISTRAÇÃO 
DILUIÇÃO 

MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Os betabloqueadores podem ser diferenciados 

em três categorias de acordo com a 

seletividade. Os não seletivos, o qual o 

atenolol faz parte, bloqueiam tantos os 

receptores adrenérgicos β1, encontrados 

principalmente no miocárdio, quanto os β2, 

encontrados no músculo liso, nos pulmões, 

nos vasos sanguíneos e em outros órgãos. No 

sistema cardiovascular, eles inibem as 

respostas cronotrópicas, inotrópicas e 

vasoconstritoras à ação das catecolaminas 

epinefrina e norepinefrina nos receptores 

beta-adrenérgicos. Em consequência, 

apresentam efeitos periféricos mais 

acentuados como aumento da resistência 

arterial periférica (DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

Intensamente utilizados no 

tratamento da hipertensão, da 

angina e das síndromes 

coronarianas agudas, bem 

como da insuficiência 

cardíaca congestiva.  Esses 

fármacos também são 

utilizados com frequência no 

tratamento de arritmias 

supraventriculares e 

ventriculares (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

O bloqueio Beta pode causar ou 

agravar a insuficiência cardíaca 

em pacientes com insuficiência 

cardíaca compensada, infarto 

agudo do miocárdio ou 

cardiomegalia.  Uso de 

antagonistas de receptores beta-

adrenérgicos é contra indicado em 

pacientes com asma, DPOC, pois 

esse bloqueio pode resultar em 

bronco constrição potencialmente 

fatal. Além disso pode causar 

bradicardia sinusal e Choque 

cardiogênico (DANDAN e 

BRUNTON, 2015).  

Comprimidos de 

25mg ou 50mg 

 

 

Via: oral ou Sonda 

nasoenteral (SNE). 

 

 

Não se aplica 

 

Anlodipino 

↑ Efeito 

hipotensor do 

anlodipino e 

ocorrência de 

bradicardia 

Ampicilina 

 

 

 

 

↓ efeito anti-

hipertensivo do 

betabloqueador 

 

 

 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Não administrar o medicamento diante de pulso radial menor 60 bpm, pois o medicamento pode causar bradicardia; 

• Monitorizar pressão arterial; 

• Monitorizar a frequência cardíaca; 

• Atentar a sinais gastrointestinais como náusea e vômitos; 

• Avaliar nível de consciência, pois pode causar alteração do estado mental; 

• Orientar o paciente quanto aos efeitos da medicação e efeitos adversos. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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ATENSINA/CLONIDINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E VIA 

DE ADMINISTRAÇÃO 
DILUIÇÃO 

MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Pertence ao grupo dos agonistas 

dos receptores adrenérgicos alfa 2 

seletivos. Após a administração 

endovenosa da clonidina, apresenta 

rápida elevação da pressão arterial, 

seguida de queda pressórica muito 

mais prolongada. Essa ação 

hipertensora inicial ocorre devido à 

estimulação periférica dos 

receptores adrenérgicos. Também 

se liga aos receptores 

imidazolínicos, que podem mediar 

a ação hipotensora  

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

O principal uso terapêutico da clonidina é 

o tratamento da hipertensão. Pode ser 

também utilizada no tratamento de outros 

distúrbios como na redução da diarreia em 

alguns pacientes diabéticos com neuropatia 

autônoma; e no tratamento e na preparação 

de adictos para suspensão de narcóticos 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Os principais efeitos adversos 

da clonidina consiste em 

ressecamento da boca e 

sedação. Em alguns pacientes, 

observa-se bradicardia 

pronunciada. Ocorrem reações 

de abstinência após a 

interrupção abrupta da terapia 

em longo prazo com clonidina 

em alguns pacientes hipertensos 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

 

Comprimidos de 

0,100mg, 0,150mg e 

0,200mg 

 

Ou ampola de 1ml 

com 150mcg/ml 

 

 

Via: oral ou Sonda 

nasoenteral (SNE) e 

endovenosa 

 

 

Solução 

fisiológica 0,9% 

para diluição da 

ampola 

 

 

Amitriptilina 

↓ efeito anti-

hipertensivo da 

clonidina 

 

 

 

Atenolol 

 

 

↑ efeito 

hipertensivo de 

rebote devido 

retirada abrupta 

de Clonidina 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Monitorizar pressão arterial; 

• Observar sinais de congestão (edemas de mãos e pés e alteração da respiração e frequência cardíaca);  

• Atentar para tonturas e sonolência; 

• Observar sinais de reações alérgicas como edema, prurido, hiperemia e calor; 

• Observar parâmetro de frequência cardíaca; 

• Orientar o paciente quanto aos efeito da medicação. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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CAPTOPRIL 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Os inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) impedem a 

conversão de angiotensina I em 

angiotensina II, que é um vasoconstritor 

potente, atenuando assim seus efeitos. A 

inibição ECA diminui a resistência 

vascular sistêmica e as pressões arteriais 

média, diastólica e sistólica. Os 

inibidores da ECA provocam dilatação 

arteriolar sistêmica e aumentam a 

complacência das artérias de grande 

calibre, contribuindo para uma redução 

da pressão sistólica. (CHAVES, 2015) e 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Os fármacos que interferem 

no sistema renina-

angiotensina desempenham 

um papel de destaque no 

tratamento da doença 

cardiovascular a principal 

causa de mortalidade nas 

sociedades modernas. 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

Hipotensão; tosse (5 a 20% dos 

pacientes, os inibidores da ECA 

induzem tosse seca incômoda 

mediada pelo acúmulo de 

bradicinina); Hiperpotassemia (os 

inibidores da ECA podem causar 

hiperpotassemia pacientes com 

insuficiência renal ou diabetes, 

bem como naqueles em uso de 

diuréticos poupadores de 

potássio; insuficiência renal 

aguda (a inibição da ECA pode 

induzir insuficiência renal aguda 

em pacientes com estenose 

bilateral da artéria renal, estenose 

da artéria em um único 

remanescente, insuficiência 

cardíaca ou depressão de volume 

devido à diarreia ou diuréticos) 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Comprimidos de 

12,5mg/25mg/50mg 

 

 

Via: oral ou Sonda 

nasoenteral (SNE). 

 

 

 

Não se aplica 

 

AAS, Antiácido 
↓ resposta anti-

hipertensiva; 

Espironolactona 

↑ efeito 

hipercalemico dos 

IECA 

(Captopril/Enalapril,) 

Insulina 

 

 

 

↑ efeito 

hipoglicimiante 

(cefaléia, tontura, 

sonolência náuseas, 

fome, tremores, 

fraqueza, sudorese, 

palpitações) 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar para cefaleia ou hipotensão postural;  

• Monitorizar regularmente a pressão arterial;  

• Atentar para tosse seca; 

• Atentar ao débito urinário e exames laboratoriais EAS e hemograma; 

• Monitorizar a frequência cardíaca, risco de arritmias por conta da hiperpotassemia; 

• Pode causar desconforto torácico, atentar para os protocolos institucionais de dor torácica. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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LOSARTANA POTÁSSICA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO ADVERSO 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO 
MEDICAMENTO 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É um antagonista dos receptores de 

angiotensina II. Essa classe inibem a 

maioria dos efeitos biológicos da 

angiotensina 2, incluindo: concentração 

do músculo liso vascular induzido pela 

angiotensina 2; respostas pressóricos 

rápidas; respostas pressóricas lentas; 

sede; liberação de vasopressina; 

secreção de aldosterona; liberação de 

catecolaminas pelas glândulas 

suprarrenais; aumento da 

neurotransmissão noradrenérgica; 

aumento do tônus simpático; alterações 

da função renal; e hipertrofia e 

hiperplasia celulares. (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

A Losartana é 

aprovada para 

nefropatia diabética 

e para profilaxia do 

acidente vascular 

encefálico. Sua 

eficácia na redução 

da pressão arterial é 

comparável aquela 

dos inibidores da 

ECA e de outros 

anti-hipertensivos 

estabelecidos com 

perfil favorável de 

efeitos adversos 

(DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

A incidência de angioedema e tosse com 

o seu uso é muito menor do que aquela 

observada com inibidores da ECA. Em 

são bem tolerados.  Contudo, possuem 

potencial teratogênico e devem ser 

interrompido durante a gravidez.  Em 

pacientes cuja pressão sanguínea ou 

função renal dependem muito do sistema 

renina angiotensina, podem provocar 

hipotensão, oliguria, azotemia 

progressiva, ou insuficiência renal aguda. 

Além disso, podem causar 

hiperpotassemia em pacientes com 

doença renal ou naqueles em o uso de 

suplementos de potássio ou diuréticos 

poupadores de potássio (DANDAN e 

BRUNTON, 2015).  

 

Comprimidos de 

25mg, 50mg e 100 

mg 

 

 

Via: oral ou Sonda 

nasoenteral (SNE). 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

Dipirona sódica 

Hipotensão e 

aumento do risco de 

problemas renais 

Espironolactona Hipercalemia 

Fluconazol Hipotensão 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Avaliar desequilíbrio hidroeletrolítico, pois tem maior risco de depleção de volume intravascular quando são administradas doses altas de diuréticos; 

• Monitorar rigorosamente a pressão arterial; 

• Avaliar padrão de sono do paciente; 

• Monitorização de frequência cardíaca; 

• Atentar alterações gastrointestinais; 

• Orientar o paciente a não se levantar rápido devido ao risco de hipotensão ortostática; 

• Avaliar sinais de desidratação devido a alteração hidroeletrolítica; 

• Atentar ao uso em gestantes, pois existe o risco teratogênico; 

• Atentar ao débito urinário. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003. Adaptado pela autora (2020). 
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Apêndice C - Máscara do protótipo “Momento 1” 
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Apêndice D - Instrumento para Avaliação de Concordância de Conteúdo e Máscara 

do Aplicativo “Momento 2” 
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Apêndice E - Quadro de conteúdos dos Medicamentos Cardiotônicos “Momento 2” 

NORADRENALINA - Medicamento de Alta Vigilância (MAV) 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO  

E VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO(S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Faz parte do grupo das 

catecolaminas. Possui pequeno 

efeito β2-adrenérgico (relaxamento 

da musculatura lisa nos leitos 

vasculares cutâneos, musculares, 

pulmonares, esplâncnicos, renais, 

cerebrais e coronarianos). Sua 

administração acarreta 

preferencialmente um efeito α1-

agonista (vasoconstrição na 

musculatura lisa de vasos e 

brônquios) (ALQUALTI, PIVA e 

GARCIA, 2008) e (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Prescrita como 

vasoconstritor para elevar 

ou manter a pressão 

arterial conforme certas 

condições de cuidados 

intensivos (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). E 

utilizada para controle da 

pressão arterial em casos 

de hipotensão aguda 

É preciso ter cautela para que não ocorra necrose 

ou descamação no local da injeção intravenosa, em 

consequência do extravasamento do fármaco. É 

necessário determinar a pressão arterial a intervalos 

frequentes durante a infusão e, particularmente, 

durante o ajuste da velocidade de infusão, pois 

redução do fluxo sanguíneo para órgãos como rins 

e intestino constitui um perigo constante com o uso 

da noradrenalina (DANDAN e BRNTON, 2015). A 

hiperglicemia e o hipertireoidismo são 

complicações causadas pela terapêutica, portanto 

deve-se ter cautela principalmente com paciente 

diabético e hipertireoidiano. (da SILVA, 2003). E 

ainda lesões isquêmicas, bradicardia, arritmias, 

ansiedade, cefaleia transitória e dificuldade 

respiratória (MAZZA,2015). 

Ampolas de 4mL 

(8mg) e 8 mL (16 

mg) equivalem a 

2mg/mL 

 

Via: endovenosa 

Solução 

glicosada a 5% 

1000 mL 

Linezolida, 

Amitriptilina e 

Atenolol 

↑ efeito 

vasopressórico 

da noradrenalina 

Clorpromazina 

↑ efeito 

arritmogênico da 

noradrenalina 

 

Antiácidos e 

Metildopa 

 

↑ pressão arterial 

e vasoconstrição 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Por se tratar de um MAV, deve-se atentar ao duplo check antes do preparo e administração do medicamento; 

• Administrar preferencialmente em via exclusiva e em bomba de infusão para obtenção de precisão do volume por hora que está sendo infundido; 

• Avaliar perfusão periférica regularmente, pois em doses elevadas pode causar hipoperfusão periférica grave; 

• Observar e registrar a frequência cardíaca e traçado eletrocardiográfico e avaliar rigorosamente a pressão arterial; 

• Observar presença de tremores musculares;  

• Administrar a medicação o mais proximal possível da inserção venosa para prover rápida absorção e não administrar em via periférica devido risco de necrose tissular; 

• Registrar glicemia capilar e dosagens de hormônios tireoidianos; 

• Atentar ao mcg/kg/min devido risco de isquemia do órgãos em doses altas; 

• Em doses acima de 10 ml/h de noradrenalina, avaliar o suporte nutricional e/ou suspensão da dieta enteral devido à instabilidade hemodinâmica. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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DOBUTAMINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É um agonista dos receptores beta-

adrenérgicos. Exerce efeitos 

inotrópicos proporcionalmente 

mais proeminentes do que 

cronotrópicos sobre o coração A 

ação nos receptores beta-

adrenérgicos, promove aumento 

do débito cardíaco e redução nas 

pressões de enchimento 

ventricular, no modelo dose-

dependente. E ainda ocorre 

diminuição das pressões venosa 

central e capilar pulmonar devido 

à melhor performance do coração, 

sem haver, contudo, alteração da 

resistência vascular pulmonar 

(FONSECA, 2001) e (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Tratamento de curta duração na 

descompensação cardíaca, 

como a insuficiência cardíaca 

aguda, que pode ocorrer após 

cirurgia cardíaca ou em 

pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva ou infarto 

agudo do miocárdio. Nesses 

pacientes, a dobutamina 

aumenta o débito cardíaco e o 

volume sistólico, habitualmente 

sem aumento pronunciado da 

frequência cardíaca (DANDAN 

e BRUNTON, 2015). 

Os pacientes com anamnese de hipertensão 

podem exibir resposta pressórica exacerbada 

com mais frequência, enquanto os com 

fibrilação atrial correm risco de aumento 

acentuado na taxa de resposta ventricular. E 

para se evitar tal problema, pode ser 

necessário administrar digoxina ou instituir 

outras medidas. Como qualquer outro 

fármaco inotrópico, a dobutamina pode 

aumentar a dimensão do infarto do miocárdio 

por elevar a demanda de oxigênio do 

miocárdio (DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Além disso, pode causar dispneia, cefaleia, 

tonteira, tremores e ansiedade, palpitações, 

náuseas, dor do tipo anginosa, assim como 

hipotensão ou hipertensão (da SILVA, 2003). 

Ampolas de 20 

mL com 250 mg 

(12,5 mg/mL) 

 

Via: endovenosa 

 

Solução 

fisiológica a 

0,9% ou 

glicosada a 5% 

250 mL. Pode 

ser utilizada 

sem diluição 

(dripping) 

 

 

Sais de cálcio 

(Gluconato de 

cálcio/Carbonato 

de cálcio) 

↓ débito 

cardíaco 

Beta bloqueadores 

Risco de 

hipotensão 

arterial grave 

Linezolida 

↑ resposta 

pressora da 

dobutamina 

Antidepressivos 

tricíclicos 

(fluoxetina) 

 

↑ resposta 

vasopressora: 

hipertensão 

arterial 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar para os valores de diluição em soro fisiológico a 0,9% ou soro glicosado a 5%, onde a concentração não deve ultrapassar 5.000µg/mL (250 mg diluídos para 50mL). 

Para aumento do débito cardíaco geralmente emprega-se uma dose de 2,5 a 10µg/Kg/min; 

• Pode ser administrada na mesma via da dopamina, adrenalina, noradrenalina, lidocaína, vecurônio, e atracúrio, caso não tenha disponibilidade de via exclusiva; 

• Atentar para sinais de cefaleia, tonteira, tremores e ansiedade, palpitações, náuseas, dor do tipo anginosa, hipotensão ou hipertensão; 

• Manter monitorização contínua com traçado eletrocardiográfico, saturação de oxigênio, pressão arterial e frequência cardíaca; 

• Proceder a realização do eletrocardiograma em casos de alterações clínicas; 

• Administrar rigorosamente em bomba infusora; 

• Atentar para o padrão ventilatório, devido a risco de dispneia; 

• Caso a dobutamina não seja diluída, a administração deve ser exclusivamente em acesso venoso central, devido ao risco de extravasamento e necrose tissular. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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NITROPRUSSIATO DE SÓDIO - Medicamento de Alta vigilância (MAV) 

CLASSIFICAÇÃO 

FARMACOLÓGICA/ EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É considerado um 

nitrovasodilatador, que atua por 

meio da liberação de óxido 

nítrico que ativa a via guanilato-

ciclase-GMP cóclico pKG, 

resultando em vasodilatação. 

Atua na dilatação tanto das 

arteríolas quanto as vênulas, e a 

resposta hemodinâmica a sua 

administração resulta de uma 

combinação de acúmulos venoso 

e redução da impedância arterial. 

Logo, promove uma diminuição 

da pré e pós-cargas (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

No tratamento de 

emergências hipertensivas, 

sendo utilizado para reduzir a 

pressão arterial durante a 

dissecção aguda da aorta, para 

melhorar o débito cardíaco na 

insuficiência cardíaca 

congestiva, particularmente 

em pacientes hipertensos com 

edema pulmonar que não 

respondem a outro 

tratamento, e para diminuir a 

demanda de oxigênio do 

miocárdio após infarto agudo 

do miocárdio (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Os efeitos adversos a curto prazo do nitroprusseto 

são decorrentes de vasodilatação excessiva. Logo, 

hipotensão exagerada e sudorese. Ainda que, com 

menor frequência, a toxicidade pode resultar da 

conversão do nitroprussiato em cianeto e 

tiocianato.  Os sinais e sintomas de intoxicação 

porcelanato consistem em anorexia, náuseas, 

desorientação, e psicose tóxica.  A concentração 

plasmática de tiocianato deve ser monitorada 

durante a infusão prolongada de nitroprusseto e 

não deve ultrapassar 0,1 µg/mL. A intoxicação de 

tiocianato ocorre com infusão maior de 48h 

principalmente em paciente com disfunção renal 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). Este fármaco 

pode proporcionar inquietude e tremores 

musculares, alterações de eletrocardiograma, 

irritação no local da infusão e hipotensão (da 

SILVA, 2003). 

Ampola de 2 mL 

com 25 mg/ mL 

(50mg) 

 

 

Via: endovenosa 

 

 

Diluente próprio 

para 

reconstituição. 

Depois de 

reconstituído 

deve ser diluído 

em Soro 

Glicosado a 5% 

(250,500 ou 

1000 mL). 

Possui 

estabilidade de 

24h após 

preparo 

 

 

 

Anlodipino 

 

↑ efeito 

hipotensor do 

Nitroprussiato 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Administrar a medicação em ambiente de UTI, com controle rigoroso dos sinais vitais, principalmente da pressão arterial e frequência cardíaca;  

• Controlar rigorosamente a velocidade de infusão por meio do uso de bomba de infusão durante a administração;  

• Observar sinais de extravasamento, pois na ocorrência pode causar irritação;  

• Evitar associar a medicação com outro medicamento (via exclusiva de administração preferencialmente); 

• Utilizar equipo fotossensível para administração do medicamento; 

• Realizar a troca da solução a cada 24 horas ou caso apresente alteração da coloração; 

• Observar o nível de consciência após administração da medicação; 

• Atentar para cefaleia, tonteira e fadiga; 

• Atentar para sinais de alteração gastrointestinal (náuseas e vômito); 

• Por se tratar de um MAV, deve-se atentar ao duplo check antes do preparo e administração do medicamento.  

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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NITROGLICERINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ EFEITOS USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Faz parte dos nitratos orgânicos considerados agentes 

pró-fármacos que servem como fontes de óxido 

nítrico, causando mais dilatação de veias do que as 

arteríolas. Essa vasodilatação diminui o retorno 

venoso, levando a uma redução no tamanho das 

câmaras ventriculares esquerda e direita e as pressões 

diastólicas finais, enquanto ocorre pouca alteração na 

resistência vascular sistêmica. A frequência cardíaca 

permanece inalterada ou pode sofrer ligeira elevação 

em resposta a uma redução da pressão arterial. A 

resistência vascular pulmonar e o débito cardíaco 

estão ligeiramente reduzidos. Em doses mais altas 

causam maior acúmulo venoso e também podem 

diminuir a resistência arteriolar, reduzindo, assim, a 

pressão arterial sistólica e diastólica, bem como 

débito cardíaco, com consequente palidez, Fraqueza, 

tontura e ativação dos reflexos simpáticos 

compensatórios (DANDAN e BRUNTON, 2015). 

Pode ser utilizada 

para o tratamento da 

angina, insuficiência 

cardíaca congestiva e 

infarto agudo do 

miocárdio, pois esse 

fármaco reduz o 

consumo de O2 do 

miocárdio ao reduzir a 

pré-carga ventricular 

(DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

 

A cefaleia é comum e pode ser 

intensa.  Em geral diminui no 

decorrer de poucos dias se o 

tratamento for mantido e, com 

frequência, pode ser controlada com a 

diminuição da dose.  Podem surgir 

episódios transitórios de tontura, 

fraqueza e outras manifestações 

associadas a hipotensão postural, 

particularmente se o paciente 

permanecer imóvel, podendo, em 

certas ocasiões, progredir para perda 

de consciência. (DANDAN e 

BRUNTON, 2015).). Pode também 

ocorrer palidez cutâneo-mucosa, 

bradicardia e desconforto 

retroesternal (da SILVA, 2003). 

Adesivo 

transdérmico de 

25mg ou de 50 

mg 

 

Via: transdérmica 

 

Solução injetável 

de 25mg em 5 mL 

ou 50 mg em 10 

mL 

 

Via: endovenosa 

 

 

SG 5% ou SF 

0,9% (240 mL) 

isentos de PVC 

 

Possui 

estabilidade de 

24h após o 

preparo. 

 

 

Heparina 

↓ efeito 

anticoagulante 

da Heparina 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar ao tempo de estabilidade do dripping de 24 em 24h; 

• Preparar a solução em frascos de vidro ou frascos livres de PVC; 

• Administrar a medicação exclusivamente em unidades críticas do ambiente hospitalar;  

• Controlar rigorosamente a velocidade de infusão (usar bomba de infusão); 

• Realizar controle de sinais vitais pressão arterial e frequência cardíaca de forma rigorosa por meio da monitorização contínua; 

• Atentar para cefaleia, tonteira e fraquezas; 

• Registrar alterações de coloração da pele (palidez); 

• Registrar alterações do tipo flebite, pois a medicação e pode causar irritação no local da infusão, caso a via de administração seja periférica. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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AMIODARONA - Medicamento de Alta vigilância (MAV) 

CLASSIFICAÇÃO 

FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 

USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 
EFEITOS DA INTERAÇÃO 

A amiodarona é um 

análogo estrutural do 

hormônio da tireóide, 

e parte das suas ações 

antiarrítmicas e da sua 

toxicidade são 

devidas a interação 

com os receptores 

desse hormônio. 

Possui o efeito de 

manutenção do ritmo 

sinusal em pacientes 

com arritmias 

cardíacas. (DANDAN 

e BRUNTON, 2015). 

Tem um espectro alargado 

de indicações, sendo eficaz 

no tratamento de arritmias 

supraventricular, nodal e 

ventricular como por 

exemplo na forma 

intravenosa é indicada para 

cessação imediata da 

taquicardia ou da fibrilação 

ventricular. Além do 

tratamento de arritmias 

comuns como a fibrilação 

atrial (DANDAN; 

BRUNTON, 2015) e 

(CAMPOS, 2004). 

A hipotensão decorrente da vasodilatação e a 

depressão do desempenho miocárdico são 

frequentes com a forma intravenosa da 

amiodarona. O efeito adverso mais grave 

durante o tratamento a longo prazo com 

amiodarona é a fibrose pulmonar, que pode 

ser rapidamente progressiva e fatal 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). A 

medicação pode causar bradicardia, 

ressecamento de córnea e conjuntiva devido 

ao depósito de cristais de amiodarona. Além 

de diarreia, inapetência e náuseas e rush 

cutâneo (da SILVA, 2003), fadiga, tremor, 

constipação intestinal e sensibilidade a luz 

(MAZZA,2015) 

Comprimidos de 

100 e 200 mg 

 

Via: oral 

Suspensão oral 

(gotas) com 200 

mg/mL 

Via: oral ou 

entérica 

 

Ampolas de 

50mg/mL 3ml 

Via:  endovenosa 

SG 5% 250 ml 

 

Possui 

estabilidade de 

24 h em 

temperatura 

ambiente em 

frascos de 

poliolefina ou 

vidro 

Lidocaína Crises convulsivas 

Amitriptilina, 

Levofloxacino/ 

Moxifloxacino, 

Clorpromazina 

 

Arritmias ventriculares 

Hidrocortisona e 

Ondansetrona 

Risco de arritmias Hipocalemia 

Hipomagnesemia 

Fenitoína ↑ efeitos tóxicos da Fenitoína 

Fluconazol ↑risco de cardiotoxicidade 

(prolongamento intervalo QT, 

torsades de pointes, parada 

cardíaca) 
 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Em administração por sonda nasoenteral ou gastrostomia, avaliar a alternativa de apresentação do Ancoron gotas, pois não há estudos sobre farmacocinética no uso de 

comprimidos; 

• Por se tratar de um MAV, deve-se atentar ao duplo check antes do preparo e administração do medicamento; 

• Administrar utilizando uma bomba de infusão, preferencialmente por acesso venoso profundo, em uma concentração menor que 2 mg/mL; 

• Avaliar rigorosamente a frequência cardíaca; 

• Atentar para o relato de alterações visuais;  

• Observar padrão ventilatório e/ou doenças prévias pulmonares; 

• Avaliar uma pigmentação grisácea de face, pescoço e braços, rush cutâneo é um possível efeito adverso;  

• Avaliar estabilidade postural (pode causar tontura); 

• Registrar características da função gastrointestinal; 

• Evitar exposição da medicação a luz, pois a medicação tem sensibilidade a luz, e quando exposta forma cristas de amiodarona; 

• Atentar para a aceitação da dieta; 

• Quando administrada em via periférica, atentar a permeabilidade do acesso e a sinais de flebite. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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ANLODIPINO 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO 

E VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É um bloqueador dos canais de 

cálcio, com classificação em 

derivados dihidropiridínicos e não-

dihidropiridínicos. A 

heterogeneidade estrutural levou à 

heterogeneidade funcional, 

principalmente em relação à 

potência vasodilatadora e efeitos 

inotrópico, cronotrópico e 

dromotrópico no coração. Tem 

curta duração e provoca ativação 

neuro-hormonal reflexa do sistema 

nervoso simpático, caracterizada 

por taquicardia, aumento do débito 

cardíaco e aumento da 

concentração plasmática de 

catecolaminas e da atividade 

plasmática da renina (NIGRO e 

FORTES, 2005). 

Pode ser utilizado nos 

casos de angina variante, 

angina por esforço, 

angina instável, infarto 

agudo do miocárdio. 

Além disso, podem 

atenuar o vasospasmo 

induzido pela ergonovina 

em pacientes com angina 

variante. E utilizado 

como agente 

antiarritmico para o 

tratamento da hipertensão 

e no tratamento da 

insuficiência cardíaca 

(DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

O edema periférico pode surgir em alguns 

pacientes com os bloqueadores do canal de 

cálcio, sendo provável   do resultado do 

aumento da pressão hidrostática nas 

extremidades inferiores causadas pela dilatação 

pré capilar e constrição reflexa pós capilar. 

Outros efeitos adversos destes fármacos são 

causados por ações no músculo liso e não 

vascular, como a contração do esfíncter 

esofágico inferior em vida pelos bloqueadores 

do canal de cálcio. Esses bloqueadores podem 

provocar ou agravar o refluxo gastresofágico 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). E ainda, 

cefaleia, sonolência, fadiga, tremor, mal-estar, 

alterações de humor, distúrbios visuais, reação 

alérgica, alopecia, palpitação, síncope e 

hipotensão(MAZZA,2015) 

Comprimidos de 

5mg ou 10 mg 

 

Via: oral  ou 

nasoentérica 

 

20 mL de água 

para 

administração 

em sonda 

nasoenteral 

Atenolol 

↑ Efeito hipotensor do 

anlodipino e 

ocorrência de 

bradicardia 

Atracúrio 

↑ efeito bloqueador 

neuromuscular do 

atracúrio/pancurônio 

Fluconazol 

↑ efeitos terapêuticos 

e tóxicos dos 

bloqueadores de canal 

de cálcio 

Nitroprussiato de 

sódio 

↑ efeito hipotensor do 

Nitroprussiato 

 

Fenitoína 

 

↑ efeitos tóxicos da 

Fenitoína 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Monitorizar a pressão arterial; 

• Observar sinais de congestão a partir de edemas de mãos e pés e alteração da respiração e frequência cardíaca;  

• Atentar para tonturas e sonolência; 

• Observar sinais e sintomas como cefaleia, sonolência, fadiga, tremor, mal-estar, alterações de humor, distúrbios visuais, reação alérgica, alopecia, palpitação, síncope e 

hipotensão, providenciando os cuidados pertinentes;  

• Proceder a trituração do comprimido e diluição em 20 ml de água para administração em sonda nasoenteral; 

• Orientar o paciente quanto aos efeitos colaterais da medicação. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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ATENOLOL 

CLASSIFICAÇÃO 

FARMACOLÓGICA/ EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Os betabloqueadores podem ser 

diferenciados em três categorias 

de acordo com a seletividade. Os 

não seletivos, o qual o atenolol 

faz parte, bloqueiam tantos os 

receptores adrenérgicos β1, 

encontrados principalmente no 

miocárdio, quanto os β2, 

encontrados no músculo liso, nos 

pulmões, nos vasos sanguíneos e 

em outros órgãos. No sistema 

cardiovascular, eles inibem as 

respostas cronotrópicas, 

inotrópicas e vasoconstritoras à 

ação das catecolaminas epinefrina 

e norepinefrina nos receptores 

beta-adrenérgicos. Em 

consequência, apresentam efeitos 

periféricos mais acentuados como 

aumento da resistência arterial 

periférica (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Utilizado no tratamento 

da hipertensão, da angina 

e das síndromes 

coronarianas agudas, bem 

como da insuficiência 

cardíaca congestiva.  

Esses fármacos também 

são utilizados com 

frequência no tratamento 

de arritmias 

supraventriculares e 

ventriculares (DANDAN 

e BRUNTON, 2015). 

O bloqueio Beta pode causar ou agravar a 

insuficiência cardíaca em pacientes com 

insuficiência cardíaca compensada, infarto 

agudo do miocárdio ou cardiomegalia.  Uso de 

antagonistas de receptores beta-adrenérgicos é 

contra- indicado em pacientes com asma, 

DPOC, pois esse bloqueio pode resultar em 

bronco constrição potencialmente fatal. Além 

disso, pode causar bradicardia sinusal e Choque 

cardiogênico (DANDAN e BRUNTON, 2015). 

E ainda, alterações gastrointestinais e mentais 

(confusão, insônia e depressão (BULÁRIO 

EXPLICATIVO, 2016), cefaleia, tonteira, 

fraqueza, pesadelos, dificuldade de 

concentração, náuseas, vômitos e 

pirose(MAZZA,2015). 

Comprimidos de 

25mg, 50mg e 

100mg 

 

 

Via: oral ou 

nasoentérica 

 

 

Triturado e 

diluído em 

20 ml de água 

para 

administração 

em sonda 

nasoenteral 

Anlodipino 

↑ Efeito hipotensor do 

anlodipino e 

ocorrência de 

bradicardia 

Ampicilina 

↓ efeito anti-

hipertensivo do 

betabloqueador 

Atensina 

↑ efeito hipertensivo 

de rebote devido 

retirada abrupta de 

Clonidina 

 

Lidocaína 

Pode ocorrer 

sonolência, alterações 

do estado mental, 

bradicardia e 

hipotensão 

 

 

Noradrenalina 

↑ efeito 

vasopressórico da 

noradrenalina 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Não administrar o medicamento diante de pulso radial menor 60 bpm, pois o medicamento pode causar bradicardia; 

• Monitorizar a pressão arterial e a frequência cardíaca; 

• Observar os sinais e sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos; 

• Avaliar nível de consciência em horários estabelecidos pela unidade, pois pode causar alteração do estado mental; 

• Orientar o paciente quanto aos efeitos da medicação e efeitos adversos; 

• Proceder a trituração do comprimido e diluição em 20 ml de água para administração em sonda nasoenteral; 

• Administrar de 05 a 20 ml de água filtrada antes e após a administração do medicamento pela sonda enteral; 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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CLONIDINA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E VIA 

DE ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Pertence ao grupo dos agonistas 

dos receptores adrenérgicos alfa 2 

seletivos. Após a administração 

endovenosa da clonidina, 

apresenta rápida elevação da 

pressão arterial, seguida de queda 

pressórica muito mais 

prolongada. A ação hipertensora 

inicial ocorre devido à 

estimulação periférica dos 

receptores adrenérgicos. E ainda 

liga-se aos receptores 

imidazolínicos, que podem 

mediar a ação hipotensora 

(DANDAN e BRUNTON, 2015). 

O principal uso 

terapêutico da clonidina 

é o tratamento da 

hipertensão. Pode ser 

também utilizada no 

tratamento de outros 

distúrbios como na 

redução da diarreia em 

alguns pacientes 

diabéticos com 

neuropatia autônoma; e 

no tratamento e na 

preparação de adictos 

para suspensão de 

narcóticos (DANDAN 

e BRUNTON, 2015). 

Os principais efeitos adversos da 

clonidina consistem em 

ressecamento da boca, sedação 

(DANDAN e BRUNTON, 2015), 

hipotensão ortostática, arritmia, 

sonolência, vertigem, sedação, 

depressão do SNC, constipação 

intestinal, xerostomia, falta de 

apetite. Em alguns pacientes, 

observa-se bradicardia pronunciada. 

Além disso, ocorrem reações de 

abstinência após a interrupção 

abrupta da terapia em longo prazo 

com clonidina em alguns pacientes 

hipertensos (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Comprimidos de 

0,10mg, 0,15mg e 

0,20mg 

 

Via: oral ou 

nasoentérica 

 

Solução Injetável 

de 1mL com 

150mcg/mL 

 

 

Via: endovenosa, 

intramuscular 

peridural, 

Intratecal 

 

Para Solução 

Injetável 

Solução 

fisiológica 0,9%  

10 a 500 mL 

para diluição da 

ampola  

 

 

Amitriptilina 

↓ efeito anti-

hipertensivo da 

clonidina 

 

 

 

Atenolol 

 

 

↑ efeito 

hipertensivo de 

rebote devido 

retirada abrupta 

de Clonidina 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Monitorizar a pressão arterial; 

• Observar sinais de hipotensão, arritmia, sonolência, vertigem, sedação, depressão do SNC, constipação intestinal, xerostomia, falta de apetite; 

• Administrar o comprimido por via nasoentérica após triturá-lo e diluí-lo em 20 ml de água filtrada;  

• Administrar de 05 a 20 ml de água filtrada antes e após a administração do medicamento por sonda enteral; 

• Administrar pela via endovensosa, preferencialmente, em bomba de infusão para gotejamento lento; 

• Administrar por acesso venovo profundo; 

• As vias peridural e intratecal para administração do referido medicamento é uma prática exclusiva do médico no Brasil. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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CAPTOPRIL 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

Os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) 

impedem a conversão de 

angiotensina I em angiotensina II, 

que é um vasoconstritor potente, 

atenuando assim seus efeitos. A 

inibição ECA diminui a 

resistência vascular sistêmica e as 

pressões arteriais média, 

diastólica e sistólica. Os 

inibidores da ECA provocam 

dilatação arteriolar sistêmica e 

aumentam a complacência das 

artérias de grande calibre, 

contribuindo para uma redução da 

pressão sistólica. (CHAVES, 

2015) e (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

Os fármacos que 

interferem no 

sistema renina-

angiotensina 

desempenham um 

papel de destaque 

no tratamento da 

doença 

cardiovascular a 

principal causa de 

mortalidade nas 

sociedades 

modernas. 

(DANDAN e 

BRUNTON, 

2015). 

Incluiem-se a hipotensão; a  tosse (5 a 20% 

dos pacientes, os inibidores da ECA 

induzem tosse seca incômoda mediada 

pelo acúmulo de bradicinina); 

Hiperpotassemia (os inibidores da ECA 

podem causar hiperpotassemia pacientes 

com insuficiência renal ou diabetes, bem 

como naqueles em uso de diuréticos 

poupadores de potássio; insuficiência renal 

aguda (a inibição da ECA pode induzir 

insuficiência renal aguda em pacientes 

com estenose bilateral da artéria renal, 

estenose da artéria em um único 

remanescente, insuficiência cardíaca ou 

depressão de volume devido à diarreia ou 

diuréticos) (DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

Comprimidos de 

12,5mg/25mg/50

mg 

 

 

Via: oral ou 

entérica 

O alimento pode 

interferir na 

absorção do 

medicamento e 

aumenta o risco 

de obstrução da 

SNE (NETO, et al 

2016) 

 

 

Triturado e 

diluído em 

20 ml de água 

para 

administração 

em sonda 

nasoenteral 

 

AAS, Antiácido 
↓ resposta anti-

hipertensiva; 

Espironolactona 

↑ efeito 

hipercalcêmico dos 

IECA 

(Captopril/Enalapri) 

 

 

 

Insulina 

 

 

 

↑ efeito 

hipoglicemiante 

(cefaleia, tontura, 

sonolência náuseas, 

fome, tremores, 

fraqueza, sudorese, 

palpitações) 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar para os sinais e sintomas de cefaleia ou hipotensão postural;  

• Monitorizar regularmente a pressão arterial;  

• Atentar para tosse seca; 

• Atentar ao débito urinário rigoroso e exames laboratoriais EAS e hemograma, principalmente em paciente com insuficiência renal e diabetes; 

• Monitorizar a frequência cardíaca, risco de arritmias por conta da hiperpotassemia; 

• Atentar para os protocolos institucionais de dor torácica;  

• Observar sinais de hipoglicemia, principalmente quando o paciente faz uso de insulina; 

• Administrar de 05 a 20 ml de água filtrada antes e após a administração do medicamento por sonda enteral; 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora, 2020. 
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LOSARTANA POTÁSSICA 

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA/ 

EFEITOS 
USO TERAPÊUTICO EVENTO(S) ADVERSO(S) 

APRESENTAÇÃO E 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DILUIÇÃO E 

ESTABBILIDADE 

MEDICAMENTO (S) 

DE INTERAÇÃO 

EFEITOS DA 

INTERAÇÃO 

É um antagonista dos 

receptores de angiotensina II. E 

essa classe inibe a maioria dos 

efeitos biológicos da 

angiotensina 2, incluindo: 

concentração do músculo liso 

vascular induzido pela 

angiotensina 2; respostas 

pressóricos rápidas; respostas 

pressóricas lentas; sede; 

liberação de vasopressina; 

secreção de aldosterona; 

liberação de catecolaminas 

pelas glândulas suprarrenais; 

aumento da neurotransmissão 

noradrenérgica; aumento do 

tônus simpático; alterações da 

função renal; e hipertrofia e 

hiperplasia celulares. 

(DANDAN e BRUNTON, 

2015). 

A Losartana é 

recomendada para 

nefropatia diabética 

e para profilaxia do 

acidente vascular 

encefálico. Sua 

eficácia na redução 

da pressão arterial é 

comparável aquela 

dos inibidores da 

ECA e de outros 

anti-hipertensivos 

estabelecidos com 

perfil favorável de 

efeitos adversos 

(DANDAN e 

BRUNTON, 2015). 

A incidência de angioedema e tosse com o seu 

uso é muito menor do que aquela observada 

com inibidores da ECA, sendo bem tolerados. 

 Contudo, possuem potencial teratogênico e 

deve ser interrompido durante a gravidez.  Em 

pacientes cuja pressão sanguínea ou função 

renal dependem muito do sistema renina 

angiotensina, podem provocar hipotensão, 

oligúria, azotemia progressiva, ou 

insuficiência renal aguda. Além disso, podem 

causar hiperpotassemia em pacientes com 

doença renal ou naqueles em o uso de 

suplementos de potássio ou diuréticos 

poupadores de potássio (DANDAN e 

BRUNTON, 2015). E ainda pode ocorrer 

alterações como gastrite, náuseas e diarreias 

(BULÁRIO EXPLICATIVO, 2016), cefaleia, 

insônia, tonteira, fadiga, hipoglicemia, 

anemia, dor abdominal e perda de peso 

(MAZZA, 2015) 

 

Comprimidos de 

25mg, 50mg e 

100 mg 

 

 

Via: oral ou 

nasoentérica 

 

 

Triturado e 

diluído em 

20 ml de água 

para 

administração 

em sonda 

nasoenteral 

Dipirona sódica 

Hipotensão e 

aumento do 

risco de 

problemas 

renais 

Espironolactona Hipercalemia 

Fluconazol Hipotensão 

CUIDADOS PARA PRÁTICA SEGURA 

• Atentar ao débito urinário; 

• Avaliar desequilíbrio hidroeletrolítico, pois tem maior risco de depleção de volume intravascular quando são administradas doses altas de diuréticos; 

• Monitorar rigorosamente a pressão arterial e a frequência cardíaca; 

• Avaliar padrão de sono do paciente; 

• Atentar para o relato de alterações gastrointestinais, como gastrite, náuseas e diarreias; 

• Orientar o paciente a não se levantar rápido devido ao risco de hipotensão ortostática; 

• Avaliar sinais de desidratação devido a alteração hidroeletrolítica; 

• Atentar ao uso em gestantes, pois existe o risco teratogênico. 

Fonte: Baseado no Guia Prático em Saúde, 2015 e da SILVA, 2003, Manual de medicamentos injetáveis, 2018. Adaptado pela autora (2020). 
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Apêndice F -  Máscara do Protótipo “Momento 2” 
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Apêndice G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Especialistas 

“Momento 1” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Aplicativo Móvel sobre o uso de drogas cardiotônicas para a prática clínica 

segura da enfermagem intensiva 

Pesquisador Responsável: Mayara Davila Borges  

Orientadora: Profª Dra Dayse Mary da Silva Correia 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF).  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 999645744   

   

        O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Aplicativo 

Móvel sobre o uso de drogas cardiotônicas para a prática clínica segura da enfermagem 

intensiva”, o qual tem como objetivo principal “Validar conteúdo para o desenvolvimento de 

um aplicativo sobre drogas cardiotônicas com principais interações e respectivos cuidados de 

enfermagem”. Visto que, estudos revelam que as potenciais interações medicamentosas 

podem ocorrer em 44,3% a 95% dos pacientes, principalmente em terapia intensiva. 

 

           Caso concorde em participar desta pesquisa, de modo voluntário, sem qualquer 

remuneração financeira, você terá acesso a um formulário composto de 03(três) partes:  

           - Parte I - Análise de Conteúdo (referente a 10(dez) drogas cardiotônicas 

(noradrenalina, dobutamina, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, amiodarona, captopril, 

atenolol, losartana potássica, clonidina e anlodipino) com itens de avaliação distribuídos 

modo objetivo e específico por droga, e um espaço para descrição de opinião pessoal sobre o 

conteúdo). 

           - Parte II - Análise preliminar do Protótipo (link com máscara em PDF do aplicativo, o 

qual traz a demonstração preliminar do protótipo, com um medicamento cardiotônico/ 
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vasoativo, de escolha aleatória, contendo a estrutura e o design, escolhidos para todos os 

demais medicamentos. ) 

           - Parte III - Análise Complementar (referente a perguntas abertas dos itens anteriores 

como pontos positivos e/ou negativos e sugestões) 

 

           Fica assegurado que os dados obtidos de cada participante serão tratados de maneira 

confidencial e anônima, pois cada participante será identificado de forma individual por 

números aleatórios.  Logo, os riscos desta pesquisa são mínimos, sendo assegurado a 

confidencialidade de dados e identificação. Porém, caso os participantes apresentem algum 

desconforto, será respeitado a decisão interromper a sua participação, sem qualquer prejuízo.  

E quanto aos benefícios, busca-se com esta inovação tecnológica baseada em cardiotônicos, 

uma atualização permanente para uma prática segura junto ao paciente e a elaboração de um 

método de auxílio para toma de decisão em diversos cenários intensivos. 

           Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

(  ) Concordo 
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Apêndice H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Especialistas 

“Momento 1” 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Aplicativo Móvel sobre o uso de drogas cardiotônicas para a prática clínica 

segura da enfermagem intensiva 

Pesquisador Responsável: Mayara Davila Borges  

Orientadora: Profª Dra Dayse Mary da Silva Correia 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF).  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 999645744   

        O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Aplicativo 

Móvel sobre o uso de drogas cardiotônicas para a prática clínica segura da enfermagem 

intensiva”, o qual tem como objetivo principal “Validar conteúdo para o desenvolvimento de 

um aplicativo sobre drogas cardiotônicas com principais interações e respectivos cuidados de 

enfermagem”. Visto que, estudos revelam que as potenciais interações medicamentosas 

podem ocorrer em 44,3% a 95% dos pacientes, principalmente em terapia intensiva. 

           Caso concorde em participar desta pesquisa, de modo voluntário, sem qualquer 

remuneração financeira, você terá acesso a um formulário composto de 03(três) partes:  

- Parte I - Análise de Conteúdo (referente a 10(dez) drogas cardiotônicas (noradrenalina, 

dobutamina, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, amiodarona, captopril, atenolol, losartana 

potássica, clonidina e anlodipino) com itens de avaliação distribuídos modo objetivo e 

específico por droga, e um espaço para descrição de opinião pessoal sobre o conteúdo).  Há 

um link do Aplicativo com o conteúdo completo de todas as drogas cardiotônicas. 

- Parte II - Análise de Apresentação do Protótipo  

- Parte III - Análise Complementar (referente a perguntas abertas dos itens anteriores como 

pontos positivos e/ou negativos e sugestões) 

           Fica assegurado que os dados obtidos de cada participante serão tratados de maneira 

confidencial e anônima, pois cada participante será identificado de forma individual por 
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números aleatórios.  Logo, os riscos desta pesquisa são mínimos, sendo assegurado a 

confidencialidade de dados e identificação. Porém, caso os participantes apresentem algum 

desconforto, será respeitado a decisão interromper a sua participação, sem qualquer prejuízo.  

E quanto aos benefícios, busca-se com esta inovação tecnológica baseada em cardiotônicos, 

uma atualização permanente para uma prática segura junto ao paciente e a elaboração de um 

método de auxílio para toma de decisão em diversos cenários intensivos. 

           Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

(  ) Concordo 
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9 ANEXOS 

Anexo A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da UFF 

 

 

 

 

 

 

 


