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RESUMO
 A administração de radiocontraste endovenoso 
pode levar a uma forma freqüentemente reversível 
de insuficiência renal aguda (IRA) que se inicia 
imediatamente após a aplicação do mesmo. No entanto, 
em determinados grupos de pacientes, principalmente 
aqueles com fatores de risco, a nefropatia induzida 
por contraste (NIC) pode levar à necessidade de 
terapia renal substitutiva permanente e até aumentar a 
incidência de mortalidade intra e extra-hospitalar. Muitas 
questões importantes permanecem não esclarecidas, 
incluindo a patogênese, a prevenção dessa doença e a 
nefrotoxicidade relativa dos diferentes radiocontrastes 
iodados. 

SUMMARY
 The administration of radiocontrast-media can 
lead to an usually reversible form of acute renal failure 
that begins soon after the contrast is used. However, in 
some subject’s groups, mainly those with risk factors, the 
nephropathy induced by contrast media (CIN) can lead 
to the necessity of permanent substitutive renal therapy 
and even raise the incidence of intra and extrahospitalar 
mortality. Many questions remain uncertain, including 
pathogenesis, prevention and the relative nephrotoxicity 
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of different iodinated radiocontrast media agents.
INTRODUÇÃO
 Os contrastes iodados são amplamente 
utilizados na prática clínica como auxílio diagnóstico, 
sendo bastante conhecidos seus efeitos deletérios, 
incluindo a insuficiência renal aguda (IRA). Não existe 
ainda um consenso na literatura a respeito da definição 
de nefropatia induzida por contraste iodado (NIC). 
Geralmente os estudos consideram o aumento de pelo 
menos 25% ou de 0,5mg/dl na creatinina sérica em 
relação aos níveis prévios, ocorrendo entre 2 e 7 dias após 
o procedimento radiológico(1). A NIC é uma complicação 
da aplicação de contraste em exames radiológicos 
como tomografia e cinecoronarioangiografia, sendo 
responsável pela terceira causa de insuficiência renal 
aguda em ambiente hospitalar, prolongando o tempo 
de internação (2). Índices de mortalidade intra-hospitalar 
podem variar de 20 a 66% em um ano em pacientes 
com infarto agudo do miocárdio (IAM) e função renal 
previamente alterada(3). 
 A incidência descrita de NIC varia entre os 
estudos (0 a 90%) devido a diferenças na sua definição, 
fatores de risco prévios do paciente, tipo e dose do 
contraste, procedimento radiológico e à freqüência de 
outros potenciais causadores de IRA(4). Os pacientes de 
maior risco são aqueles com doença renal incipiente, 
diabetes mellitus (DM), insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC) e idosos, sendo que, nesses casos, a porcentagem 
pode variar de 20 a 30%(5, 6). 
 O quadro clínico varia desde alterações 
laboratoriais sem repercussão clínica até IRA dialítica 
e lesão renal definitiva, sendo na maioria das vezes 
uma IRA não oligúrica e reversível. O exame de urina é 
inespecífico, podendo cursar com diminuição da fração 
de excreção de sódio (inferior a 1%)(4). 
 Atualmente existem vários protocolos propostos 
para a prevenção da NIC: hidratação, administração 
de n-acetilcisteína (NAC), bicarbonato de sódio, 
vasodilatadores, contraste de baixa osmolaridade, 
porém sua eficácia é incerta na maioria das vezes, de 
modo que a melhor abordagem é identificar os pacientes 
com maior risco e introduzir as medidas preconizadas 
até o momento. O objetivo deste trabalho é o de realizar 
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um levantamento bibliográfico das atuais evidências em 
relação à definição, diagnóstico, prevenção e tratamento 
da NIC, enfatizando as recomendações. 

DISCUSSÃO
 É possível através de exames laboratoriais 
detectar alterações sutis na maioria dos pacientes, 
felizmente sendo muito menos comum a lesão renal 
importante com insuficiência renal. 
 O DM é o principal fator de risco de NIC após 
angiografia(7,8,9). Outros fatores incluem idade maior do que 
75 anos, depleção do volume intravascular, insuficiência 
cardíaca e hepática, glomerulopatias, hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), uso concomitante de antiinflamatórios 
não hormonais (AINH) e drogas nefrotóxicas.  A presença 
de IAM, angioplastia coronariana, hipotensão e uso de 
balão intra-aórtico têm sido associados a altas taxas de 
IRA após uso de contraste iodado. Altas doses de contraste 
aumentam também o risco de NIC(7).
 A fisiopatologia da NIC em humanos 
não está inteiramente compreendida. Incluem-se 
entre os prováveis mecanismos envolvidos na sua 
patogênese: alterações hemodinâmicas, lesão tubular 
direta e obstrução intraluminal. Várias causas têm 
sido descritas incluindo vasocontrição induzida por 
aumento de endotelina, adenosina e radicais livres. 
As prostaglandinas também podem estar envolvidas; 
estudos experimentais identificaram diminuição 
das prostaglandinas vasodilatadoras após o uso de 
contraste(4). Esses mecanismos causam isquemia na 
porção medular dos rins, região onde há necessidade de 
maior oferta de oxigênio. O contraste utilizado também 
tem efeito tóxico direto sobre as células tubulares renais, 
causando vacuolização, alteração da função mitocondrial 
e apoptose(10). 
 A NIC é geralmente transitória, sendo menos 
comum quando não ocorre aumento maior que 0,5 mg/dl 
na creatinina basal nas primeiras 24 horas. Na vigência 
de NIC, o pico dos níveis de creatinina ocorre por volta 
do terceiro dia após a exposição ao contraste, tendendo 
ao retorno aos níveis basais por volta do décimo dia. 
Entretanto, 13 a 50% dos pacientes que evoluem para 
diálise devido a NIC, permanecem com necessidade 
de terapia renal substitutiva permanentemente. O 
declínio da função renal está associado ao aumento da 
hospitalização, eventos cardiovasculares e mortalidade 
intra e extra-hospitalar(7, 8, 9).
 O primeiro passo na prevenção da NIC é 
a revisão dos fatores de risco e da necessidade do 
uso do contraste. A maioria dos fatores de risco são 
detectáveis pela anamnese e exame físico, de modo 
que fatores como desidratação podem ser facilmente 
diagnosticados e corrigidos em tempo hábil, de modo a 
prevenir o aparecimento de NIC. A soma de fatores de 
risco aumenta exponencialmente o risco de NIC. Dois 
autores elaboraram escores de risco para NIC antes da 
realização de cinecoronarioangiografia. Bartholomew 
et al. utilizou 4 categorias de risco, sendo adaptada por 

Mehran et al., com a inclusão de mais 4 fatores associados 
ao risco de NIC. Vide quadros 1 e 2(10, 11). 
 Não é necessária a dosagem pré-procedimento 
da função renal para todos os pacientes, sendo indicada 
apenas naqueles que apresentam história de lesão 
renal prévia, DM, HAS, proteinúria e gota (7). Métodos 
de imagem que não requerem uso de contraste iodado 
devem ser sempre considerados em pacientes com alto 
risco. Caso haja necessidade do uso de contraste, deve-
se dosar também, os níveis de creatinina em 24 e 48 
horas após a sua administração. 
 A hidratação surgiu como medida protetora 
desde que se constatou diminuição da perfusão renal 
até 20 horas após a injeção de contraste(7). Vários 
estudos compraram hidratação versus diurético, 
hidratação em bolus versus lenta, hidratação oral 
versus endovenosa, soro hipotônico versus isotônico 
com ou sem bicarbonado de sódio. A maioria desses 
trabalhos foi realizado com populações pequenas, não 
randomizados, não compostos por duplo cego, de tal 
forma que é sugestiva, mas incompleta a evidência de que 
a hidratação é benéfica(7,8,9). Trivedi et al. compararam 
hidratação intravenosa com soro fisiológico 0,9% versus 
hidratação oral livre, em relação à incidência de NIC, 
encontrando um risco relativo de 0,11; IC 95%, 0,02-0,79; 
p=0,005 a favor da hidratação intravenosa(8). Os estudos 
mais importantes a respeito, preconizam a hidratação 
com soro fisiológico 0,9% na dose de 0,1 ml/kg/h por 
12 horas antes e 12 horas após o procedimento, porém 
não existem dados concretos quanto à melhor forma de 
realizar a hidratação(12,13,14). 
Quadro1: Fatores preditivos de Insuficiência Renal 
Aguda em intervenção coronária percutânea(13). Para 
interpretação dos resultados, vide Quadro 2.

Quadro 2: Risco de aumento de creatinina > 0,5mg/dl 
ou 25% dos níveis basais em porcentagem e risco de 
diálise em relação aos fatores de risco(13,14).
 

 
 NAC tem potencial de reduzir a NIC devido aos 
seus efeitos vasodilatadores e antioxidantes. Devido 
também ao seu baixo custo e alguns resultados positivos 
em estudos randomizados, o uso de NAC tem sido 

clearance estimado <
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utilizado na prática clínica como medida preventiva de 
NIC em grupos de alto risco(4). Vários estudos prospectivos 
randomizados demonstraram que a administração de 
NAC associada a hidratação reduziu significativamente 
NIC em pacientes de alto risco, enquanto outros trials 
não conseguiram demonstrar benefício adicional .  Meta-
análise recente realizada por Duong et al. incluindo 14 
estudos totalizando 1584 pacientes mostrou que  NAC 
reduziu significativamente o risco de desenvolvimento 
de NIC (RR 0,57; IC 95%, 0,37-0,84; p=0,01)(9). Já outra 
meta-análise realizada por Kshirsagar et al. também 
sugere benefício da NAC, entretanto, os dados devem 
ser interpretados com cautela, devido a resultados 
heterogêneos dos trabalhos individuais e possível viés de 
publicação(15). Desse modo, mais dados são necessários 
para que a NAC seja fortemente recomendada para 
a prevenção de NIC. A dose preconizada é de 600 mg 
via oral a cada 12 horas, sendo duas doses antes do 
procedimento e duas após(9).
 Quanto ao uso de bicarbonato, os dados são 
conflitantes, acredita-se que haja função protetora, 
relacionada à alcalinização do fluido intratubular 
minimizando o dano à celula tubular. Seu uso não é 
recomendado rotineiramente, são necessários estudos 
mais bem conduzidos para confirmar sua eficácia. A 
dose recomendada é de 3 ml/kg/h 1 hora antes e 1 ml/kg/
h por 6 horas após o procedimento, utilizando solução 
154 mEq/l (a solução pode ser obtida com a mistura 
de 154 ml de bicarbonato de sódio 8,4% em 846 ml de 
glicose 5%). 
 O tipo de contraste influi diretamente na 
incidência de NIC, sendo que os hiperosmolares 
(diatrizoato sódico) são os que mais se associam à 
lesão renal. A toxicidade química direta é principalmente 
dependente das propriedades físico-químicas dos 
contrastes. Os de baixa osmolaridade (ioxenol) tendem 
a causar menos NIC, porém, devido ao seu alto custo, 
têm seu uso reservado para pacientes de maior risco(10).
Trabalho prospectivo, randomizado realizado por Rudnick 
et al. demonstrou que pacientes com insuficiência renal 
prévia isolada ou combinada com DM tiveram um risco 
significativamente menor de NIC quando contraste de 
baixa osmolaridade foi utilizado(10). Meta-análise de 25 
trials revelou “odds ratio” de NIC com contraste de baixa 
osmolaridade de 0,61 (IC 95%, 0,48-0,77) comparado 
com contraste de alta osmolaridade(16). 
 Quanto ao uso de contraste iso-osmolar 
(iodixanol), foi demonstrado no estudo NEPHRIC que 
esse tipo de contraste exibiu menores propriedades 
nefrotóxicas do que os de baixa osmolaridade em uma 
população de pacientes de altíssimo risco para NIC, com 
incidência de 3,1% no grupo de pacientes que utilizaram 
contraste iso-osmolar comparado com 26,2% no grupo 
com contraste de baixa-osmolaridade (RR 0,12; IC 95%, 
0,03–0,50; p=0,002)(17). No entanto, melhores estudos 
incluindo estudos controlados randomizados são 
necessários para confirmar essas diferenças e estabelecer 
sua relação com NIC(18).

 Devido ao risco de acidose lática em pacientes 
usuários de metformina quando recebem contraste 
iodado, essa medicação deve ser suspensa 48 horas 
antes do procedimento e o controle glicêmico deve 
ser realizado com insulinoterapia, reintroduzindo a 
metformina quando ocorrer retorno da TFG para valores 
> 40 ml/min(7). 
 Outros métodos foram propostos para reduzir 
o risco de NIC, porém não existem dados seguros para 
sua indicação na prática clínica, entre eles, diálise 
pré-procedimento, dopamina, aminofilina, diuréticos 
(furosemida ou manitol), fenoldopan, peptídio atrial 
natriurético, bloqueador do canal de cálcio, captopril e 
antagonistas não seletivos de receptor de endotelina.
 A Sociedade Européia de Radiologia Urogenital 
e o Colégio Americano de Radiologia recomendam a 
avaliação de fatores de risco, seu controle e dosagem 
de creatinina nesses pacientes(14). Na presença de co-
morbidades relacionadas à NIC, devem ser fortemente 
consideradas técnicas de imagem sem uso de contraste 

(14). Hidratação adequada e a administração suplementar 
de líquidos também é recomendada, porém o regime 
de hidratação mais adequado ainda não foi definido e 
deve ser administrado com cautela em pacientes com 
dificuldade no manejo de volume como na insuficiência 
cardíaca congestiva e na insuficiência renal crônica 
oligúrica, bem como nas angioplastias coronarianas(19). 
Nas diretrizes americanas, menciona–se o uso de NAC e 
outras drogas, porém sem recomendar seu uso(7). 

CONCLUSÃO 
 Pacientes com função renal normal e sem fatores 
de risco para NIC, não precisam de dosagem prévia de 
creatinina e medidas preventivas antes da angiografia. 
Para pacientes com fatores de risco, recomenda-se 
o uso de aferição da creatinina sérica e estimativa do 
clearance de creatinina (por exemplo com o uso da 
fórmula de Cockroft-Gault(7)); se este for menor do que 
50ml/min/1,73 m2, deve-se optar preferencialmente por 
método alternativo de imagem. Se a infusão de contraste 
for necessária, deve ser infundido um agente de baixa 
osmolaridade na menor dose necessária e a medida 
da creatinina sérica deve ser repetida em 24 e 48 horas 
após a infusão do contraste. Diuréticos e AINH devem 
ser suspensos 24 horas antes e após a administração do 
contraste. Metformina deve ser suspensa 48 horas antes 
da administração do contrarste e reintroduzida somente 
após certeza de que o paciente não desenvolveu NIC. 
Fluidos adicionais devem ser geralmente administrados, 
porém o regime otimizado de hidratação ainda não 
foi estabelecido. O uso de NAC não é recomendado 
rotineiramente devido aos resultados inconsistentes dos 
trabalhos disponíveis, assim como o uso de bicarbonato 
de sódio.
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RESUMO
 A insulina inalatória oferece uma alternativa não 
invasiva de controle dos níveis glicêmicos em diabéticos 
tipo1 e tipo 2, ao invés de múltiplas injeções diárias. É melhor 
aceita pelos pacientes e sua eficácia no controle glicêmico 
é discretamente menor que a insulina regular subcutânea, 
no entanto seu custo é maior e pode ter efeitos deletérios na 
função pulmonar. Esta revisão irá discutir a farmacologia, 
eficácia e importantes estudos clínicos. 


