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INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência de enfermeiros de uma Unidade de Cuidados Especiais (UCE) de um Hospital 
Escola. OBJETIVO: Descrever as ações de enfermagem a um paciente com uso contínuo da Milrinona, que é um inibidor da 
fosfodiesterase com propriedades inotrópicas e vasodilatadoras (inodilatador). MATERIAL E MÉTODOS: Estes cuidados de 
enfermagem foram desenvolvidos na UCE de um hospital de ensino de Porto Alegre a qual é contemplada com sistema de wi-fi que 
transmite as informações da telemetria cardíaca do paciente para a Unidade Cardíaca Coronariana (UCC). O paciente em uso da 
Milrinona, ao ser admitido nesta Unidade pelo enfermeiro, é avaliado primeiramente seguindo o Processo de Enfermagem pela 
anamnese e exame físico, o qual subsidiará os diagnósticos de enfermagem e posteriormente as prescrições de enfermagem. 
RESULTADO: Durante a internação, os pacientes são constantemente avaliados seguindo as orientações das metas internacionais 
da segurança do paciente, nas quais ressaltam-se neste caso, a identificação correta do paciente e a administração correta do 
medicamento. É fundamental que a equipe de enfermagem esteja preparada para as possíveis alterações hemodinâmicas e 
fisiológicas decorrentes do uso da Milrinona, pois é sabido que pacientes submetidos a procedimento cirúrgico cardíaco podem 
apresentar disfunção ventricular em diversos momentos, com consequente inadequação da oferta de oxigênio aos tecidos. Ainda, a 
milrinona possui relacão com maior incidência de bradicardia sinusal. CONCLUSÃO: A partir desta experiência, é possível concluir 
acerca da importância do conhecimento da enfermagem em farmacologia e monitorização hemodinâmica perpassando pelos 
conhecimentos filosóficos que contemplam o cuidado. Para isto, é fundamental que os enfermeiros procurem sempre pela 
legitimação da ciência da Enfermagem e pela qualidade da assistência visando a segurança do paciente. Unitermos: Milrinona; 
Enfermagem 
 




