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RESUMO 

Introdução: Vasopressores são agentes farmacológicos frequentemente usados para 

aumentar a pressão arterial sistêmica. Devido à preocupação de potencial extravasamento 

e consequente necrose tecidual na administração intravenosa periférica de vasopressores, 

esses são convencionalmente aplicados através de um cateter venoso central (CVC). 

Porém, estudos mostram que colocar um CVC não é um processo sem risco, visto que 

pode gerar lesão vascular, pneumotórax e, em alguns casos, até a morte. Metodologia: 

Esse estudo foi composto a partir de pesquisas, meta-análises e revisões sistemáticas 

dedicadas à abordagem da segurança (ou riscos) da administração de drogas vasoativas 

em veias periféricas de pacientes. Foram usados os seguintes descritores peripheral 

intravenous catheter, vasopressor medications e adverse events para a língua inglesa e 

medicações vasoconstritoras, veias periféricas, riscos ou eventos adversos no caso do 

português. Discussão: Pacientes com sepse severa ou choque na emergência são uma 

preocupação devido a sua instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória, necessitam de 

intervenção imediata a depender do quadro apresentado e identificado pela equipe da 

emergência. A necessidade da administração de vasopressores em casos de hipotensão 

têm sido relatada com frequência e o tempo para a administração destas drogas reflete na 



                   

 
sobrevida do paciente e na reversão do quadro. Na literatura encontra-se a contraindicação 

de administração de drogas vasopressoras por meio de AVP, sendo atualmente em muitos 

centros de emergência a orientação para administração apenas pelo acesso venoso central 

(AVC). No entanto, a infusão de vasopressores por AVC implica em complicações e 

riscos, por exemplo: demora para obtenção do acesso, pneumotórax, infecções, os quais 

por vezes são riscos maiores em contrapartida a administração dos vasopressores por 

AVP, que quando bem orientado apresenta baixos riscos e apresenta benefícios em 

relação ao tempo de obtenção do acesso comparado ao AVC. Na literatura, encontra-se 

contraindicações devido ao risco de extravasamento, isquemia e até necrose tecidual no 

local de administração da droga, consequência do baixo calibre das veias periféricas 

juntamente ao efeito vasoconstritor destas drogas. Conclusão: a incidência de eventos 

adversos associados com a infusão de vasopressores por cateter venoso periférico (CVP) 

é baixa e, quando ocorrem, esses eventos tendem a ser menores e de fácil manejo. Além 

disso, protocolos de administração de vasopressores por PVC devem ser instaurados e 

seguidos, buscando garantir a segurança dessa estratégia de infusão. 
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INTRODUÇÃO 

Vasopressores são agentes farmacológicos frequentemente usados para aumentar a 

pressão arterial sistêmica. Devido à preocupação de potencial extravasamento e 

consequente necrose tecidual na administração intravenosa periférica de vasopressores, 

esses são convencionalmente aplicados através de um cateter venoso central (CVC). 

Porém, estudos mostram que colocar um CVC não é um processo sem risco, visto que 

pode gerar lesão vascular, pneumotórax e, em alguns casos, até a morte. Além disso, a 

inserção de um CVC pode ser desconfortável para o paciente. Outro ponto importante de 

destaque, é que a administração precoce de vasopressores intravenosos em estados como 

o de choque séptico estão associadas a um aumento da sobrevida dos pacientes, e o atraso 

da inserção de um CVC pode atrapalhar a administração do fármaco vasopressor. Essas 



                   

 
preocupações relacionadas ao CVC fizeram com que a utilização de vasopressores via 

cateter intravenoso periférico (PiVCs) aumentasse quando o medicamento deve ser 

administrado em tempo crítico. Porém, o uso de um CVC para aplicação de vasopressores 

ainda é requerido e recomendado por muitas instituições de saúde. Embora tenham 

aumentado os estudos sobre a administração de vasopressores via cateter venoso 

periférico ao longo dos últimos anos, ainda existem poucas avaliações sistemáticas 

formais sobre esse tópico. Logo, a presente revisão sistemática visa avaliar a frequência 

de eventos adversos associados à administração de medicamentos vasopressores via 

acesso venoso periférico. 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo foi composto a partir de pesquisas, meta-análises e revisões sistemáticas 

dedicadas à abordagem da segurança (ou riscos) da administração de drogas vasoativas 

em veias periféricas de pacientes. Particularmente, foram coletados dados sobre os efeitos 

de vasopressores, como a norepinefrina, através de acessos periféricos (como os inseridos 

em braço, mãos ou pernas) em pacientes hipotensos e em ambientes hospitalares. Entre 

os efeitos adversos que se acreditava encontrar estava o extravasamento da droga para o 

tecido adjacente ao acesso, a infiltração dessa medicação e, possivelmente, a necrose do 

tecido em que isso ocorresse. Assim, para compor esse estudo foram elencados trabalhos 

referentes a coortes, que acompanharam pacientes desde o contato intravenoso com o 

vasopressor até a observação do desfecho dessa exposição e que, além disso, 

compreendesse pelo menos dez (10) participantes. Foram realizadas buscas nos dias 9, 

10 e 11 de outubro de 2021 nas seguintes bases de dados em saúde: Portal de Periódicos 

Capes, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO). As buscas eram feitas com combinações das palavras 

“peripheral intravenous catheter”, “vasopressor medications”, “adverse events” para a 

língua inglesa e “medicações vasoconstritoras”, “veias periféricas”, “riscos” ou “eventos 

adversos” no caso do português. Entre as pesquisas encontradas, não houve restrição 



                   

 
quanto à data e país de publicação, entretanto quanto ao idioma, houve restrição ao 

português e inglês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a utilização do método de pesquisa foram encontrados alguns estudos, sendo que 

desses, após aplicado os critérios de elegibilidade anteriormente citados, 3 estudos 

preencheram todos os critérios e foram usados para a produção da presente revisão 

sistemática.  Todos os estudos foram publicados entre 2015 e 2020 e são estudos de caso 

sem grupos de comparação, com um total de 991 pacientes e 1040 episódios de 

administração de vasopressores por via periférica. Dos 3 estudos incluídos, 1 foi 

conduzido no Líbano e 2 nos Estados Unidos da América. Dos 991 pacientes, 539 são do 

sexo masculino (54,4%) e a idade dos pacientes varia entre 13 e 76 anos. Os estudos 

utilizados são prospectivos, retrospectivos ou prospectivos/retrospectivos. Os 

vasopressores foram usados para situações de choque séptico, choque cardiogênico e 

choque hipovolêmico. Houve relato de 30 episódios de extravasamento, sendo que 

nenhum resultou em isquemia ou necrose tecidual – situações graves que o 

extravasamento pode gerar. Complicações além de extravasamento não foram 

identificadas e todos os episódios receberam tratamento conservador, sem necessidade de 

intervenção cirúrgica.  

Pacientes com sepse severa ou choque na emergência são uma preocupação devido a sua 

instabilidade hemodinâmica e/ou respiratória, necessitam de intervenção imediata a 

depender do quadro apresentado e identificado pela equipe da emergência. A necessidade 

da administração de vasopressores em casos de hipotensão têm sido relatada com 

frequência e o tempo para a administração destas drogas reflete na sobrevida do paciente 

e na reversão do quadro. Na literatura encontra-se a contraindicação de administração de 

drogas vasopressoras por meio de AVP, sendo atualmente em muitos centros de 

emergência a orientação para administração apenas pelo acesso venoso central (AVC). 

No entanto, a infusão de vasopressores por AVC implica em complicações e riscos, por 

exemplo: demora para obtenção do acesso, pneumotórax, infecções, os quais por vezes 



                   

 
são riscos maiores em contrapartida a administração dos vasopressores por AVP, que 

quando bem orientado apresenta baixos riscos e apresenta benefícios em relação ao tempo 

de obtenção do acesso comparado ao AVC.  

O estudo do Cardenas et al elaborou um protocolo de administração dos vasopressores: 

de forma a definir um padrão de conduta de equipes multidisciplinares. Os enfermeiros 

foram educados e informados quanto aos riscos e treinados para o uso do protocolo, 

instruídos sobre a importância de atenção imediata em caso de infiltração ou 

extravasamento no local do acesso venoso periférico. Tal protocolo não fora 

predominante nos estudos analisados, ainda sim o número de ocorrências de efeitos 

adversos após administração de vasopressores por AVP fora, relativamente, baixo. Em 

contrapartida, o estudo de Lewis et al não utilizou nenhum protocolo ou padronização das 

condutas de administração e/ou acompanhamento dos pacientes que recebiam 

vasopressores por periféricos. Resultado fora que metade dos pacientes tiveram duas ou 

mais complicações com risco de extravasamento.  

Portanto, a presente revisão sistemática teve como objetivo avaliar os efeitos adversos da 

administração de vasopressores por meio de acesso venoso periférico (AVP).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente revisão sistemática demonstrou que a incidência de eventos adversos 

associados com a infusão de vasopressores por cateter venoso periférico (CVP) é baixa e, 

quando ocorrem, esses eventos tendem a ser menores e de fácil manejo. Vale ressaltar 

que o monitoramento regular para pacientes com vasopressor por CVP é essencial para 

lidar com possíveis eventos adversos. Pesquisas futuras são necessárias para avaliar 

outras questões como tamanho e localização do PVC, concentração e dose do 

vasopressor, características do paciente, entre outros fatores que podem estar relacionados 

com a administração de vasopressores por cateter venoso periférico. Além disso, 

protocolos de administração de vasopressores por PVC devem ser instaurados e seguidos, 

buscando garantir a segurança dessa estratégia de infusão. 
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