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PROFILAXIA DE NEFROPATIA ASSOCIADA AO USO DE CONTRASTES IODADOS
INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento dos meios diagnósticos, os contrastes
ganharam um lugar de destaque. Porém eles apresentam diversos efeitos colaterais,
entre eles a nefrotoxicidade. Estima-se em aproximadamente 12% a incidência de
nefropatia associada ao uso de contraste. Sabe-se que certas situações podem ser
identificadas como fator de risco (IRC, idade avançada, hipovolemia, HAS, doença
vascular periférica, insuficiência cardíaca, doença hepática, mieloma múltiplo, DM,
altas doses contraste, uso de drogas que interferem na hemodinâmica renal)
apresentando uma maior chance de prejuízo a função renal após uso do contraste.
Em virtude disto medidas preventivas tem sido estimulada. Porém, até pouco tempo
atrás, apenas a hidratação e os contrastes não-iônicos mostravam impacto positivo
consistente, com destaque para o primeiro1. Recentemente tem surgido evidências
mostrando benefícios com o uso de N-acetilcisteína (NAC) na tentativa de prevenir a
nefrotoxicidade por contrastes em pacientes com antecedente de disfunção renal
leve ou moderada e sem outros fatores de agudização da função renal 2,3.
II. GRAU DE RECOMENDAÇÃO: 2B
III. ALGORITMO: (Adaptado de Kay J, et al.3)
Paciente será submetido a exame c/ uso de contraste EV

NÃO

Creatinina > 1, 2 mg/dL

SIM

Presença de fatores de risco
IRC, Idade avançada, hipovolemia,
HAS, Doença vascular periférica,
Insuficiência cardíaca, Doença
hepática, DM, Mieloma múltiplo, altas
doses de contraste e uso de drogas
que interferem na hemodinâmica renal.

SIM

NAC – 4 doses de 600 mg com intervalos de 12 h
(1-2 doses antes e 2-3 doses após o exame)
Oral, ou na impossibilidade de uso desta via...
EV: NAC 10% 2 amps (3 ml) + SG 100 ml/ 15 min

NÃO

Esquemas de hidratação
-NaCl 0,45-0,9% 1 ml/kg/hEV (12 h antes e 6-12 h após contraste EV)
Estimular hidratação oral/enteral
OU
- Dieta + hidratação oral/enteral 1000 ml/10 h antes do contraste,
seguido de NaCl 0,45% 300 ml/h durante 6 h peri-exame.

+
Escolha do contraste
Iônico: Creatinina <1,2 mg/dL
Não iônico: Creatinina >1,2
mg/dL ou presença de
hipervolemia

Parcimônia na presença de hipervolemia e disfunção miocárdica grave

IV. CONCLUSÃO – É benéfico o uso da N-acetilcisteína associado à vigorosa
hidratação na profilaxia da nefropatia conseqüente ao uso de contraste, em
pacientes com disfunção renal leve e moderada e sem outros fatores de agudização
da função renal.
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