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Nº do lote e data de fabricação: VIDE CARTUCHO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
USO RESTRITO A HOSPITAIS, PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659
M. S. Nº 1.0370.0395

CNPJ - 17.159.229/0001-76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira

cloridrato de dopamina
Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

OBSERVADO QUE AS DOSES DE DOPAMINA NECESSÁRIAS PARA OBTER UM EFEITO INOTRÓPICO 
NÃO SE ACOMPANHAM DE DIMINUIÇÃO DAS RESISTÊNCIAS VASCULARES, COMO NOS ADULTOS.
NOS RECÉM-NASCIDOS, ONDE O SISTEMA CARDIOPULMONAR E O SISTEMA NERVOSO 
AUTÔNOMO SÃO FUNCIONAIS E ESTRUTURALMENTE IMATUROS, A DOPAMINA PODE SER 
TEORICAMENTE MENOS EFICAZ, COMO AGENTE INOTRÓPICO, E PODE CAUSAR EFEITOS 
INDESEJADOS.
A ESTIMULAÇÃO DOS RECEPTORES DA2 NO CORPO CAROTÍDEO PODE DIMINUIR A RESPOSTA 
VENTILATÓRIA EM CASO DE HIPOXIA. DURANTE O USO EM CRIANÇAS, EM LINHA GERAL, COM 
DOSES ABAIXO DE 10µG/KG/MIN NÃO SE OBSERVAM EFEITOS COLATERAIS. COM DOSES 
SUPERIORES, PODEM OCORRER TAQUICARDIA E OUTROS TIPOS DE ARRITMIA.
A MEIA-VIDA DA DOPAMINA É DE 1,7 MINUTOS, APROXIMADAMENTE. ISTO SIGNIFICA QUE 
EVENTUAIS REAÇÕES ADVERSAS PODEM SER CONTROLADAS COM A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. 
Uso durante a Gravidez e Amamentação: A dopamina só deve ser indicada durante a gravidez e lactação 
quando os benefícios esperados à mãe justificarem os potenciais riscos sobre o feto ou lactente, segundo 
critério médico.
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:
Idosos: Estes pacientes não apresentaram divergências quanto às reações adversas e posologia em 
relação aos pacientes mais jovens. Portanto, não há necessidade de ajuste de dose para pacientes idosos 
com funções renal e hepática normais.
Interações medicamentosas: Inibidores da monoaminoxidase (MAO): A dopamina é incompatível com 
esses medicamentos. 
Soluções de bicarbonato de sódio e outras soluções alcalinas: A dopamina é inativada por soluções alcalinas. 
Betabloqueadores: Pode haver inibição mútua dos efeitos terapêuticos. 
Digitálicos: Pode haver aumento no risco de arritmias cardíacas. 
Anestésicos de inalação: Pode haver aumento no risco de arritmias atriais ou ventriculares severas. 
Antidepressivos tricíclicos: Podem potencializar os efeitos cardiovasculares e pressóricos da dopamina, 
resultando em possível arritmia, taquicardia ou hipertensão severa. 
Derivados do Ergot: Pode haver potencialização da vasoconstrição.
REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS: RARAMENTE OCORREM EFEITOS COLATERAIS 
GRAVES DURANTE O TRATAMENTO COM DOPAMINA.
OS EFEITOS COLATERAIS MAIS COMUMENTE OBSERVADOS INCLUEM NÁUSEAS, VÔMITOS, 
BATIMENTOS ECTÓPICOS, TAQUICARDIA, DISPNEIA, HIPOTENSÃO, VASOCONSTRIÇÃO, ANGINA, 
BRADICARDIA, HIPERTENSÃO, PALPITAÇÕES E ARRITMIAS VENTRICULARES.
EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS VASCULARES PREEXISTENTES, FORAM OBSERVADAS 
ALTERAÇÕES PERIFÉRICAS DE TIPO ISQUÊMICO COM TENDÊNCIA À ESTASE VASCULAR E 
GANGRENA. 
Alterações em exames laboratoriais: Raramente pode ocorrer poliúria.
Superdose: Em caso de superdose, que pode ser identificada por excessivo aumento da pressão 
sanguínea, isquemia periférica ou excessiva vasoconstrição periférica, medidas gerais sintomáticas e de 
suporte devem ser adotadas. Adotar também providências em relação à dosagem. A administração de 
agentes alfabloqueadores, tais como a fentolamina, pode ser útil.
Armazenagem: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE 
CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E 
UMIDADE.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Solução injetável 5mg/mL
Embalagens contendo 5, 10, 25, 50, 60, 100 e 120 ampolas com 10mL. 
____________________________________________________________________________________

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO INTRAVENOSO

COMPOSIÇÃO
Cada mL da solução injetável contém:
cloridrato de dopamina..............................................................................................................................5mg
Veículo q.s.p.............................................................................................................................................1mL
Excipientes: metabissulfito de sódio, ácido clorídrico e água para injeção.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação do medicamento: A dopamina estimula receptores pós-sinápticos beta-1-adrenérgicos no miocárdio, 
devido a seus efeitos inotrópico positivo e cronotrópico. Causa relaxamento vascular e promove excreção de 
sódio através da estimulação de receptores pós-sinápticos dopaminérgicos na musculatura vascular lisa.
Indicações do medicamento: O cloridrato de dopamina está indicado para correções do desequilíbrio 
hemodinâmico decorrentes de choque de múltiplas etiologias, traumas e/ou hemorragias, septicemias 
endotóxicas, intoxicações por drogas, pós-operatórios, particularmente cardíacos, e síndrome de baixo 
débito. Também está indicado para o preparo pré-operatório de pacientes de alto risco, tratamento de 
insuficiência renal e retenção hidrossalina de etiologia múltipla.
Riscos do medicamento:
CONTRAINDICAÇÕES: O CLORIDRATO DE DOPAMINA É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM 
HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO FÁRMACO OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DA 
FÓRMULA. TAMBÉM É CONTRAINDICADO A PACIENTES PORTADORES DE FEOCROMOCITOMA OU 
HIPERTIREOIDISMO E NAQUELES COM TAQUIARRITMIAS NÃO TRATADAS OU COM FIBRILAÇÃO 
VENTRICULAR. 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: EM PACIENTES COM CHOQUE SECUNDÁRIO A INFARTO DO 
MIOCÁRDIO DEVE-SE TER CUIDADO QUANDO DA ADMINISTRAÇÃO DE DOPAMINA. NESSES CASOS 
PODE-SE REDUZIR A DOSE DA DOPAMINA.
EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE DISTÚRBIOS VASCULARES PERIFÉRICOS, HÁ UM AUMENTO 
NO RISCO DE ISQUEMIA DAS EXTREMIDADES.
CASOS DE HIPOVOLEMIA DEVEM SER CORRIGIDOS ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DE DOPAMINA.
RECOMENDA-SE ATENÇÃO QUANTO AO EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO DURANTE A 
ADMINISTRAÇÃO, O QUE PODE CAUSAR NECROSE TECIDUAL.
QUANDO A TERAPIA FOR DESCONTINUADA, A DOSE DEVE SER REDUZIDA GRADUALMENTE, UMA 
VEZ QUE A INTERRUPÇÃO ABRUPTA PODE CAUSAR HIPOTENSÃO SEVERA.
AS CRIANÇAS PODEM RESPONDER À DOPAMINA DIFERENTEMENTE DOS ADULTOS. TEM SIDO 
OBSERVADO QUE AS DOSES DE DOPAMINA NECESSÁRIAS PARA OBTER UM EFEITO INOTRÓPICO 
NÃO SE ACOMPANHAM DE DIMINUIÇÃO DAS RESISTÊNCIAS VASCULARES, COMO NOS ADULTOS.
NOS RECÉM-NASCIDOS, ONDE O SISTEMA CARDIOPULMONAR E O SISTEMA NERVOSO 
AUTÔNOMO SÃO FUNCIONAIS E ESTRUTURALMENTE IMATUROS, A DOPAMINA PODE SER 
TEORICAMENTE MENOS EFICAZ, COMO AGENTE INOTRÓPICO, E PODE CAUSAR EFEITOS 
INDESEJADOS.
A ESTIMULAÇÃO DOS RECEPTORES DA2 NO CORPO CAROTÍDEO PODE DIMINUIR A RESPOSTA 
VENTILATÓRIA EM CASO DE HIPOXIA. DURANTE O USO EM CRIANÇAS, EM LINHA GERAL, COM 
DOSES ABAIXO DE 10µG/KG/MIN NÃO SE OBSERVAM EFEITOS COLATERAIS. COM DOSES 
SUPERIORES, PODEM OCORRER TAQUICARDIA E OUTROS TIPOS DE ARRITMIA.
A MEIA-VIDA DA DOPAMINA É DE 1,7 MINUTOS, APROXIMADAMENTE. ISTO SIGNIFICA QUE 
EVENTUAIS REAÇÕES ADVERSAS PODEM SER CONTROLADAS COM A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
DA  ADMINISTRAÇÃO. 
Interações medicamentosas: Inibidores da monoaminoxidase (MAO): A dopamina é incompatível com 
esses medicamentos. 
Soluções de bicarbonato de sódio e outras soluções alcalinas: A dopamina é inativada por soluções alcalinas. 
Betabloqueadores: Pode haver inibição mútua dos efeitos terapêuticos. 
Digitálicos: Pode haver aumento no risco de arritmias cardíacas. 
Anestésicos de inalação: Pode haver aumento no risco de arritmias atriais ou ventriculares severas. 
Antidepressivos tricíclicos: Podem potencializar os efeitos cardiovasculares e pressóricos da dopamina, 
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resultando em possível arritmia, taquicardia ou hipertensão severa. 
Derivados do Ergot: Pode haver potencialização da vasoconstrição.
Uso durante a Gravidez e Amamentação: A dopamina só deve ser indicada durante a gravidez e lactação 
quando os benefícios esperados à mãe justificarem os potenciais riscos sobre o feto ou lactente, segundo 
critério médico.
Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. 
Informe a seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o 
uso deste medicamento.
Não há contraindicação relativa a faixas etárias.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A 
SUA SAÚDE.
Modo de uso:
Aspecto físico: Solução límpida incolor a amarela. 
Posologia: O cloridrato de dopamina deve ser usado somente em infusão venosa em solução de glicose a 
5%, soro fisiológico, ou outra solução diluente de pH não alcalino, de preferência através de bomba de 
infusão para garantir o volume preciso.
A velocidade inicial da infusão deve ser de 1 a 5µg/kg/min. Essa dose pode ser gradualmente aumentada 
para 5 a 10µg/kg/min até obter-se a melhora da pressão arterial, do débito cardíaco, do débito urinário e de 
outros indicadores de perfusão orgânica. Doses de 20 a 50µg/kg/min, que provocam efeitos semelhantes aos 
da norepinefrina, podem ser necessárias em pacientes muito graves. A administração de doses superiores 
de 50µg/kg/min deve ser feita somente em pacientes com insuficiência circulatória muito grave.
A redução do fluxo urinário sem hipotensão pode indicar necessidade de redução da dose.
Para minimizar os efeitos colaterais, deve ser usada a melhor dose que resulte em desempenho 
hemodinâmico satisfatório. A monitorização hemodinâmica é essencial para uso apropriado do cloridrato de 
dopamina em pacientes com doença cardíaca isquêmica e/ou insuficiência cardíaca congestiva e deve ser 
instituída antes ou, assim que possível, durante o tratamento.
O uso de cloridrato de dopamina deve ser interrompido enquanto se expande o volume plasmático com 
soluções intravenosas para evitar o aparecimento de hipotensão aguda.
Na insuficiência renal, baixas doses de cloridrato de dopamina (0,5 a 2µg/kg/min) aumentam o fluxo 
sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular e inibem a reabsorção tubular proximal de sódio em 
pacientes normovolêmicos com função renal normal. Mas a resposta diminui com difusões prolongadas. 
Desta forma, cloridrato de dopamina deve ser limitado a pacientes com adequado volume intramuscular que 
não apresentaram débito urinário adequado com o uso de diuréticos apropriados. O cloridrato de dopamina 
deve ser descontinuado se o paciente não responder à terapia. Se a oligúria (micção escassa) persistir, a 
dopamina deve ser diminuída gradualmente nas 24 horas seguintes.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do 
tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).
Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do 
medicamento. Atenção: O número de lote e data de validade gravados na ampola podem se tornar ilegíveis 
ou até serem perdidos caso a embalagem entre em contato com algum tipo de solução alcoólica.
REAÇÕES ADVERSAS: RARAMENTE OCORREM EFEITOS COLATERAIS GRAVES DURANTE O 
TRATAMENTO COM DOPAMINA.
OS EFEITOS COLATERAIS MAIS COMUMENTE OBSERVADOS INCLUEM NÁUSEAS, VÔMITOS, 
BATIMENTOS ECTÓPICOS, TAQUICARDIA, DISPNEIA, HIPOTENSÃO, VASOCONSTRIÇÃO, ANGINA, 
BRADICARDIA, HIPERTENSÃO, PALPITAÇÕES E ARRITMIAS VENTRICULARES.
EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS VASCULARES PREEXISTENTES, FORAM OBSERVADAS 
ALTERAÇÕES PERIFÉRICAS DE TIPO ISQUÊMICO COM TENDÊNCIA À ESTASE VASCULAR E 
GANGRENA. 
RARAMENTE PODE OCORRER POLIÚRIA.
Conduta em caso de superdose: Em caso de superdose, que pode ser identificada por excessivo aumento 
da pressão sanguínea, isquemia periférica ou excessiva vasoconstrição periférica, medidas gerais 
sintomáticas e de suporte devem ser adotadas. Adotar também providências em relação à dosagem. A 
administração de agentes alfabloqueadores, tais como a fentolamina, pode ser útil.
Cuidados de conservação e uso: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO 
CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER 
DA LUZ E UMIDADE.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Características farmacológicas: A dopamina corresponde quimicamente a 3,4 hidroxi-fenetilamina e 
encontra-se nessa formulação na sua forma de sal cloridrato.
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Propriedades Farmacodinâmicas: A dopamina estimula receptores pós-sinápticos beta-1-adrenérgicos 
no miocárdio, devido a seus efeitos inotrópico positivo e cronotrópico. Causa relaxamento vascular e 
promove excreção de sódio através da estimulação de receptores pós-sinápticos dopaminérgicos na 
musculatura vascular lisa.
A dopamina aumenta prontamente o fluxo cardíaco e a pressão arterial (máxima diferencial) sem modificar 
de maneira apreciável as resistências periféricas. Além disso, aumenta o fluxo das artérias esplâncnicas, em 
particular da mesentérica, o fluxo renal, a filtração glomerular e a diurese. Devido a esses efeitos, a dopamina 
distingue-se perfeitamente da adrenalina e noradrenalina, que aumentam a pressão arterial e as resistências 
periféricas, reduzindo posteriormente o já comprometido fluxo renal e a diurese. Assim, encontra indicação 
eletiva em todos os casos de choques circulatórios acompanhados de oligúria, como no choque cardiogênico 
(por infarto do miocárdio), no choque traumático (incluindo o pós-operatório) e no choque tóxico infeccioso.
A dopamina não provoca o aparecimento de distúrbios do ritmo cardíaco como acontece com outras aminas 
simpatomiméticas. Para a obtenção de um melhor efeito com dopamina, é necessário restabelecer 
preliminarmente o volume circulante e o pH hemático.
Propriedades Farmacocinéticas: Absorção: A dopamina é inativada quando administrada por via oral. 
Distribuição: Não atravessa extensivamente a barreira hematoencefálica. Metabolismo: A dopamina é 
rapidamente inativada nos tecidos corporais, com meia-vida de aproximadamente 1,7 minutos. A dopamina é 
um precursor da noradrenalina, assim, quando metabolizada gera produtos desta última. O tempo de meia-
vida de eliminação gira em torno de 9 minutos. 
Indicações: O cloridrato de dopamina está indicado para correções do desequilíbrio hemodinâmico 
decorrentes de choque de múltiplas etiologias, traumas e/ou hemorragias, septicemias endotóxicas, 
intoxicações por drogas, pós-operatórios, particularmente cardíacos, e síndrome de baixo débito. Também 
está indicado para o preparo pré-operatório de pacientes de alto risco, tratamento de insuficiência renal e 
retenção hidrossalina de etiologia múltipla.
CONTRAINDICAÇÕES: O CLORIDRATO DE DOPAMINA É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM 
HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO FÁRMACO OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DA 
FÓRMULA. TAMBÉM É CONTRAINDICADO A PACIENTES PORTADORES DE FEOCROMOCITOMA OU 
HIPERTIREOIDISMO E NAQUELES COM TAQUIARRITMIAS NÃO TRATADAS OU COM FIBRILAÇÃO 
VENTRICULAR.
Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto:
DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, 
CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.
Posologia: O cloridrato de dopamina deve ser usado somente em infusão venosa em solução de glicose a 
5%, soro fisiológico, ou outra solução diluente de pH não alcalino, de preferência através de bomba de 
infusão para garantir o volume preciso.
A velocidade inicial da infusão deve ser de 1 a 5µg/kg/min. Essa dose pode ser gradualmente aumentada 
para 5 a 10µg/kg/min até obter-se a melhora da pressão arterial, do débito cardíaco, do débito urinário e de 
outros indicadores de perfusão orgânica. Doses de 20 a 50µg/kg/min, que provocam efeitos semelhantes aos 
da norepinefrina, podem ser necessárias em pacientes muito graves. A administração de doses superiores 
de 50µg/kg/min deve ser feita somente em pacientes com insuficiência circulatória muito grave.
A redução do fluxo urinário sem hipotensão pode indicar necessidade de redução da dose.
Para minimizar os efeitos colaterais, deve ser usada a melhor dose que resulte em desempenho 
hemodinâmico satisfatório. A monitorização hemodinâmica é essencial para uso apropriado do cloridrato de 
dopamina em pacientes com doença cardíaca isquêmica e/ou insuficiência cardíaca congestiva e deve ser 
instituída antes ou, assim que possível, durante o tratamento.
O uso de cloridrato de dopamina deve ser interrompido enquanto se expande o volume plasmático com 
soluções intravenosas para evitar o aparecimento de hipotensão aguda.
Na insuficiência renal, baixas doses de cloridrato de dopamina (0,5 a 2µg/kg/min) aumentam o fluxo 
sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular e inibem a reabsorção tubular proximal de sódio em 
pacientes normovolêmicos com função renal normal. Mas a resposta diminui com difusões prolongadas. 
Desta forma, cloridrato de dopamina deve ser limitado a pacientes com adequado volume intramuscular que 
não apresentaram débito urinário adequado com o uso de diuréticos apropriados. O cloridrato de dopamina 
deve ser descontinuado se o paciente não responder à terapia. Se a oligúria (micção escassa) persistir, a 
dopamina deve ser diminuída gradualmente nas 24 horas seguintes.
ADVERTÊNCIAS: EM PACIENTES COM CHOQUE SECUNDÁRIO A INFARTO DO MIOCÁRDIO DEVE-SE 
TER CUIDADO QUANDO DA ADMINISTRAÇÃO DE DOPAMINA. NESSES CASOS PODE-SE REDUZIR A 
DOSE DA DOPAMINA.
EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE DISTÚRBIOS VASCULARES PERIFÉRICOS, HÁ UM AUMENTO 
NO RISCO DE ISQUEMIA DAS EXTREMIDADES.
CASOS DE HIPOVOLEMIA DEVEM SER CORRIGIDOS ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DE DOPAMINA.
RECOMENDA-SE ATENÇÃO QUANTO AO EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO DURANTE A 
ADMINISTRAÇÃO, O QUE PODE CAUSAR NECROSE TECIDUAL.
QUANDO A TERAPIA FOR DESCONTINUADA, A DOSE DEVE SER REDUZIDA GRADUALMENTE, UMA 
VEZ QUE A INTERRUPÇÃO ABRUPTA PODE CAUSAR HIPOTENSÃO SEVERA.
AS CRIANÇAS PODEM RESPONDER À DOPAMINA DIFERENTEMENTE DOS ADULTOS. TEM SIDO 
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