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RESUMO 
 

 
Freitas RAP. Ioxaglato versus iodixanol na prevenção de nefropatia induzida por 

contraste – Estudo randomizado IDPC. [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia, Entidade Associada à Universidade de São Paulo; 2021. 

 
Introdução: A despeito dos benefícios da angiografia coronária, para fins 

diagnósticos e/ou terapêuticos, esse método requer a injeção de contraste iodado, o 

que em alguns pacientes pode induzir a nefropatia induzida por contraste (NIC), 

complicação que pode trazer consequencias graves para o paciente. Desta forma, 

estratégias que minimizam o risco desta complicação sempre são clinicamente 

relevantes. Metodologia: Foram avaliados de maneira consecutiva e randomizada os 

casos de doença arterial coronária submetidos ao cateterismo diagnóstico ou 

terapêutico realizados em um hospital público terciário entre 2016-2018, focando em 

especial os mais predispostos para desenvolver NIC. Incluímos aqueles que utilizaram 

como contraste, o ioxaglato (baixa osmolaridade) ou iodixanol (isosmolar) e excluímos 

pacientes que utilizaram outros tipos de contraste ou já realizavam hemodiálise. 

Paciente de alto risco foi definido pela presença de um dos seguintes critérios: idade 

maior que 70 anos, diabetes mellitus, doença renal crônica não dialítica, insuficiência 

cardíaca, choque cardiogênico ou situações de urgência e emergência. Objetivou-se 

determinar a taxa de NIC, definida como a elevação da creatinina acima de 25% ou 

aumento de 0,5mg/dL em relação ao valor basal 48-96h após procedimento. 

Secundariamente, avaliou-se também a mortalidade total e necessidade de diálise nos 

primeiros 30 dias após procedimento. Resultados: 2.268 pacientes foram incluídos 

na análise. Todos os pacientes receberam hidratação padrão (0,5 a 1 ml/kg/h de soro 

fisiológico 0,9%) pré e pós-procedimento conforme protocolo da instituição. A média 

de idade da população foi de 67 anos, sendo 53% diabéticos e 31% com doença renal 

prévia (taxa de filtração glomerular CKDEPI <60mL/min). Síndrome coronariana 

aguda foi a apresentação clínica inicial em 39% desta amostra. A média de contraste 

utilizado foi de 89 ml. A diferença da média de creatinina pré e pós-procedimento foi 

de 0,04 mg/dL (p=0,045). 15% dos pacientes desenvolveram NIC. Não se observou 

diferença entre os grupos na incidência de NIC (Iodixanol 15,2% vs. Ioxaglato 15,1%; 

p=0,953). No seguimento de 30 dias, 13 pacientes (1,2%) do grupo isosmolar e 11 

(1,0%) do grupo de contraste de baixa osmolaridade necessitaram de diálise 



 

(p=0,681). Ocorreram 66 mortes totais, 29 (2,6%) no grupo ioxaglato e 37 (3,3%) no 

grupo iodixanol (p=0,4). Conclusão: Nesta amostra consecutiva de pacientes com 

alto risco, as taxas de NIC estão de acordo com a literatura e foram associadas a 

pouca ocorrência de eventos clínicos adversos relevantes. Não se observou 

superioridade do contraste Iodixinol na prevenção de NIC em pacientes de alto risco 

quando comparado com o ioxaglato. 

 
Palavras-chave: Nefropatia. Meios de Contraste. Intervenção Coronária Percutânea. 

Osmolaridade. 



 

ABSTRACT 
 
 

Freitas RAP. Ioxaglate versus iodixanol in the prevention of contrast-induced 

nephropathy – Randomized IDPC trial. [thesis]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia, Entidade Associada à Universidade de São Paulo; 2021. 

 
Background: Despite the undisputable benefits of percutaneous coronary diagnostic 

and therapeutic procedures for the risk assessment and therapeutic approach of 

coronary artery disease, these interventions require the use of iodine contrast which 

might lead to contrast-induced nephropathy (CIN) and increased risk of dialysis and 

MACE. We sought to compare to different iodine contrast (low vs. iso-osmolar) for the 

prevention of CIN among high risk patients for this condition. Methods: Single-center, 

randomized (1:1) trial comparing consecutive high-risk for CIN patients submitted to 

percutaneous coronary diagnostic and/or therapeutic procedures with low (ioxiglato) 

vs. iso-osmalarity (iodixanol) iodine contrast. High risk was defined by the presence of 

at least one of the following variables: age> 70yo, diabetes mellitus, non-dialytic 

chronic renal insufficiency, chronic cardiac failure (EF< 40%), cardiogenic shock and 

acute coronary syndrome (ACS). The primary endpoint was the occurrence of CIN, 

defined by the raise of 25% in the basal creatinine (Cr) levels and/or by the absolute 

increase of CR levels of > 0.5 mg /dL between the 2nd and 5th day after the contrast 

administration. Results: A total of 2,268 patients were enrolled. Mean age was 67yo 

(44% > 70yo). Diabetes mellitus (53%), non-dialytic chronic renal insufficiency (31%) 

and ACS (39%) were also very prevalent. The average contrast amount was 89 ml. In 

average, Cr ranged 0.04 mg/dL from pre to post procedure evaluation. CIN was 

observed in 15% of all patients with no significant difference regarding the type of 

contras used (iso= 15.2% vs. low – 15.1%, p=1). Differences were not observed in 

specific subgroups such as diabetics, elderly and ACS patients. In 30-day follow-up 

period, 13 patients from iso-osmolarity and 11 from low-osmolarity cohort required 

dialyses (p=0.8). There were 37 (3,3%) death in the iso-osmolarity cohort vs. 29 (2,6%) 

in the low-osmolarity group ( p=0.4). Conclusion: Among high-risk for CIN patients 

the overall incidence of this complication was relatively high (15%) and independent of 

the use of low- or iso-osmolar contrast. Furthermore, its occurrence did not correlate 

with high need for dialysis or the occurrence of MACE. 



 

Keywords: Nephropathy. Contrast Means. Percutaneous Coronary Intervention. 

Osmolarity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Doenças Cardiovasculares e Cineangiocoronariografia 
 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo, sendo a doença arterial coronariana (DAC) a sua principal 

etiologia1. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 17,9 

milhões de pessoas morreram de DCV em 2016, o que representa 31% de todas as 

mortes no mundo2. De acordo com publicação da American Heart Association (AHA), em 

2017, as atualizações das suas estatísticas sobre DCV evidenciaram que 47,7% das 

mortes cardiovasculares nos EUA ocorreram devido à DAC3. No Brasil, segundo o 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no ano de 2017 

ocorreram 115.058 mortes por DAC, o que representa 8,7% do total de óbitos do país4. 

O cateterismo cardíaco diagnóstico, também chamado de 

cineangiocoronariografia ou angiografia coronária é uma técnica de referência para o 

diagnóstico da doença obstrutiva coronariana. Consiste na inserção de cateteres 

específicos para medidas de pressão e obtenção de imagens seletivas nas câmaras 

cardíacas e na árvore coronariana5,6. 

O relato do primeiro cateterismo foi no ano de 1920 e realizado pelo médico 

alemão Werner Forssmann7. A técnica desenvolvida representou grande avanço para a 

medicina, conferindo a seus pioneiros Werner Forssmann, André Cournard e Dickinson 

Richards, o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 19568. Nas décadas de 1950 e 1960, 

como resultado de um processo gradual, ocorreu a aceitação da factibilidade do 

cateterismo cardíaco para o diagnóstico hemodinâmico. Em 1959, Mason Sones realizou 

a primeira angiografia coronária seletiva. Em 1966, no Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, em São Paulo, José Eduardo Moraes Rego Sousa realizava a primeira 

cinecoronariografia no Brasil8. 

Utiliza-se do acesso arterial através das vias femoral, radial ou braquial e tem por 

objetivo a coleta de dados para a interpretação lógica do estado hemodinâmico do 

paciente, a fim de acessar  a extensão,  localização  e severidade  da doença 

aterosclerótica, contribuindo para a definição da decisão terapêutica8,9. A realização do 

procedimento envolve anestesia local; punção ou dissecção da artéria; introdução de 

cateter até os grandes vasos e o coração; injeção de contraste à base de iodo; e análise 

dos dados fisiológicos, funcionais e anatômicos8,10. 
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Desta forma, a angiografia coronária para fins  diagnóstico ou terapêutico 

representa inquestionável avanço no diagnóstico, manejo e estratificação de risco de uma 

série de condições clínicas cardiológicas10,11. É estimado que o número de cateterismos 

cardíacos diagnósticos e terapêuticos nos países ocidentais seja, respectivamente, de 

2.000 a 6.000 procedimentos por milhão de habitantes por ano11. 

Observa-se que o número destes procedimentos têm aumentado 

progressivamente e a população submetida a eles é cada vez mais idosa e com mais 

comorbidades12–14. Apesar dos potenciais benefícios, este método requer injeção de 

contraste intracoronário, o que, em alguns pacientes, podem levar à denominada 

nefropatia induzida por contraste (NIC)15–20. 

 
1.2 Nefropatia Induzida por Contraste 

 
 

1.2.1 Definição e Classificação 
 
 

A NIC pode ser definida como o desenvolvimento de uma disfunção renal aguda 

após a administração de contraste endovenoso, na ausência de outras causas  

identificáveis de insuficiência renal aguda (IRA)19. Para tal, na atualidade, é definida como 

uma elevação de 25% na creatinina basal (antes da realização do procedimento com 

contraste) ou um aumento absoluto de creatinina de 0,5 mg/dL (44umol/L) entre dois e 

sete dias após a administração do contraste12,21. 

Anteriormente haviam outras definições21, por exemplo, o grupo KDIGO (Kidney 

Disease Improving Global Outcomes) propôs o termo lesão renal aguda induzida por 

contraste e sugeriu uma definição com base no nível de creatinina plasmática que 

aumentasse acima 1,5 vezes ou mais sobre o valor basal em 7 dias após a exposição ao 

meio de contraste ou um aumento no nível de creatinina plasmática de pelo menos 0,3 

mg/dL acima do valor basal, dentro de 48 horas após a exposição ao meio de contraste, 

ou um volume urinário inferior a 0,5 mL por quilograma de peso corporal por hora que 

persiste por pelo menos seis horas após a exposição22. Historicamente, outras definições 

já haviam sido propostas pelas classificações RIFLE23 e AKIN24. Quanto maior a 

gravidade da IRA, por qualquer um dos três critérios, maior a morbidade, mortalidade, 

custos hospitalares e risco de necessitar diálise21,25. 
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A Tabela 1 discrimina as definições de IRA de acordo com os critérios KDIGO22, 

RIFLE23 e AKIN24. 

 
Tabela 1 - Definição de IRA de acordo com os critérios RIFLE, AKIN e KDIGO 

 
CRITÉRIO RIFLE AKIN KDIGO 

Definição de IRA Aumento de 

creatinina ≥ 50% 

em 7 dias 

Aumento de 

creatinina ≥ 0,3 

mg/dL ou ≥ 50% 

em 48 horas 

Aumento de 

creatinina ≥ 0,3 

mg/dL em 48 horas 

ou ≥ 50% em 7 dias 

mg/dL: Miligrama por decilitro; IRA: Insuficiência renal aguda; RIFLE: Risk, injury, failure, loss of 
kidney function, end-stage renal disease; AKIN: Acute kidney injury network; KDIGO: Kidney 
disease improving global outcomes 

 
 

A Tabela 2 apresenta as classificações de IRA de acordo com os critérios 

KDIGO22, RIFLE23 e AKIN24. 
 

Tabela 2 - Classificação da IRA de acordo com os diferentes estágios pelos 

critérios RIFLE, AKIN e KDIGO 

 
CRITÉRIO RIFLE AKIN KDIGO 

 Risco 
Aumento da creatinina 

≥1,5x ou redução >25% 
na TFGe 

ou 
Débito urinário 

<0,5mL/kg/h por 6h 

Estágio 1 
Aumento da 

creatinina entre 
1,5-2,0x ou 
≥0,3md/dL 

ou 
Débito urinário 

<0,5mL/kg/h por >6h 

Estágio 1 
Aumento da creatinina 

entre 
1,5-1,9x em até 7 dias 
ou ≥0,3md/dL em até 

48h ou 
Débito urinário 

<0,5mL/kg/h por 
6-12h 

 
 

Estágios de gravidade 
da IRA 

Lesão 
Aumento da creatinina 
≥2x ou redução > 50% 

na TFGe 
ou 

Débito urinário 
<0,5mL/kg/h por 12h 

Estágio 2 
Aumento da 

creatinina 2-3x 
ou 

Débito urinário 
<0,5mL/kg/h por >12h 

Estágio 2 
Aumento da 

creatinina entre 
2,0-2,9x ou 

Débito urinário 
<0,5mL/kg/h por ≥12h 

 Falência 
Aumento da creatinina 
≥3x ou redução > 75% 

na TFGe ou 
Creatinina≥4,0mg/dL 

ou 
Débito urinário 

<0,3mL/kg/h por 24h 
ou anúria por 12h 

Estágio 3 
Aumento da 

creatinina >3x ou 
creatinina≥4,0mg/dL 

ou 
Débito urinário 

<0,5mL/kg/h >24h ou 
anúria por 12h 

Estágio 3 
Aumento da creatinina 

≥3,0x ou 
Creatinina≥4,0mg/dL ou 

início de diálise 
ou 

Débito urinário 
<0,5mL/kg/h ≥24h ou 

anúria≥12h 
RIFLE: Risk, injury, failure, loss of kidney function, end-stage renal disease; AKIN: Acute kidney 
injury network; KDIGO: Kidney disease improving global outcomes; TFGe: Taxa de filtração 
glomerular estimada. 
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Por fim, é sabido que a NIC não representa necessariamente uma condição 

clínica benigna, apesar do fato que na maioria das vezes, a IRA tende a ser geralmente 

reversível e não oligúrica15. 

 
1.2.2 Epidemiologia 

 
 

Na década de 1950, foram relatados casos iniciais de NIC em pacientes com 

doença renal pré-existente,  submetidos  à pielografia por meio de administração 

intravenosa de meios de contraste, o que foi associado à alta incidência de lesão renal 

aguda e outros efeitos adversos26,27. 

A incidência de NIC é inferior a 2% na população geral18. Em estudo publicado 

em 2020, a incidência de NIC foi de 5,73% entre 82.683 dos pacientes que realizaram 

intervenção coronária percutânea, dado este comparável à do Registro NCDR CathPCI 

(https://cvquality.acc.org/NCDR-Home) divulgado em 201828. 

Em pacientes considerados de alto risco para desenvolver esta complicação, o 

que será melhor exposto à frente, as taxas de incidência podem ser superiores à 30%, 

dependendo do número de fatores de risco individualmente presentes12,18,19. 

 
1.2.3 Custo Hospitalar de NIC 

 
 

Outro aspecto importante sobre a NIC é o custo relacionado e suas 

consequências para o paciente e o serviço hospitalar. A NIC aumenta o tempo de 

internação e a morbimortalidade intra-hospitalar em médio e longo prazo. Estudo 

observacional recentemente publicado do banco de dados Premier 

(https://www.premierinc.com/) apresentou o custo incremental de NIC após ICP nos 

Estados Unidos após análise de 1.443.297 pacientes com ICP em 518 hospitais dos 

EUA no período 2006-2015. Os custos foram corrigidos pela inflação para o valor do 

dólar em 2016. NIC ocorreu em 82.683 (5,73%) dos pacientes com ICP. Aqueles com 

IRA tiveram um custo superior de hospitalização maior que o dobro daqueles sem a 

complicação (US$ 38.869, DP 42.583 vs US$ 17.167 DP 13.994, p <0,001). Após o 

ajuste, o custo incremental associado a lesão renal foi de US$ 9.448 (intervalo de 

confiança (IC) de 95% de US$ 9.338 a US$ 9.558, p <0,001). A NIC também foi 
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independentemente associada a um tempo de permanência hospitalar aumentado de 

3,6 dias (p <0,001)28. 

Em um estudo previamente publicado que avaliou pacientes do Medicare, mais 

abrangente sob o prisma das complicações, o custo de uma internação por ICP variou 

de US$ 13.861 para aqueles sem eventos para US$ 26.807 entre os pacientes que 

sofreram pelo menos uma complicação durante a internação, desde acidente vascular 

encefálico (AVE) até complicações no local de acesso28. 

 
1.2.4 Fatores de Risco 

 
 

Uma série de estudos visando identificar fatores de risco para NIC foram 

realizados até o momento. De forma consistente, as evidências demonstram que os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento desta complicação são DM e disfunção 

renal crônica pré-existente. Outros fatores de risco associados de forma independente, 

porém com relevância menor, são: idade (pacientes com idade acima de 75 anos), 

hipovolemia, hipotensão, insuficiência cardíaca congestiva ou disfunção do ventrículo 

esquerdo, pacientes em estado de choque cardiogênico e/ou em uso de dispositivos de 

assistência circulatória12,14,15,17–20,29,30. 

 
1.2.5 Fisiopatologia 

 
 

Embora os mecanismos fisiopatológicos pelos quais os meios de contraste 

causam lesão renal não tenham sido completamente elucidados, efeitos diretos e 

indiretos, bem como alterações hemodinâmicas oriundas dos procedimentos, têm sido 

implicados26. A fisiopatologia de NIC apresenta-se como resultado de combinação 

sinérgica entre lesão tubular renal por toxicidade do contraste e isquemia medular 

renal26. A injeção do contraste, além do efeito tóxico direto sobre o túbulo renal, altera 

fatores que regulam a hemodinâmica renal como prostaglandinas, óxido nítrico e 

adenosina, podendo levar à isquemia concomitante26. A medula renal externa possui 

uma pressão parcial de oxigênio relativamente baixa, que quando associada à 

demanda metabólica aumentada, torna-se particulamente suscetível aos efeitos 

hemodinâmicos dos componentes do contraste26. 
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A Figura 1 apresenta de forma esquemática a fisiopatologia de NIC26. 
 

Figura 1 – Fisiopatologia de NIC. 
 

NIC: nefropatia induzida por contraste 
Fonte: Adaptado de Mehran et al.26 
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1.2.6 Escores Utilizados para Estratificação 
 
 

As tentativas de agrupar o efeito conjunto de uma série de fatores de risco para 

NIC levaram ao delineamento de estudos observacionais de onde foram derivados 

escores de predição clínica, com a finalidade de possibilitar a tomada de medidas 

preventivas da complicação12,31–33. 

O escore de Bartholomew31, envolvendo 20.479 pacientes submetidos à ICP, 

utilizou a definição de NIC como um aumento de ≥1,0 mg/dL na creatinina sérica. NIC 

ocorreu em 2% dos pacientes após ICP. Variáveis independentes (com escores 

ponderados) incluem a depuração estimada de creatinina < 60 mL/min, ICP urgente, 

uso de bomba de balão intra-aórtico, DM, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

hipertensão arterial, doença vascular periférica (DVP) e volume de contraste> 260 ml 

(Tabela 3). A incidência de NIC após ICP aumentou com o aumento de cada unidade 

no escore (p <0,0001). A categoria de mais alto risco teve uma incidência de 28% de 

NIC e uma taxa de mortalidade total de 17%. Desta forma, considera-se o escore de 

risco de NIC como uma ferramenta de avaliação clínica com excelente capacidade 

preditiva na identificação da população de maior risco para desenvolver NIC, na qual 

as estratégias preventivas são indicadas31. 

 
Tabela 3 - Escore de risco de NIC de Bartholomew. 

 
 Odds Ratio   

Características 95% Intervalo de 

Confiança 

Valor 

P 

Pontuação 

Clearance de creatinina <60 mL/min 5 (3.6-6.9) <0.0001 2 

Uso de balão intra-aórtico 5.1 (3.6-7.2) <0.0001 2 

Procedimento de 

urgência/emergência 

 
4.4 (2.9-6.5) 

 
<0.0001 

 
2 

Diabetes mellitus 3.1 (2.3-4.2) <0.0001 1 

Insuficiência cardíaca congestiva 2.2 (1.6-2.9) <0.0001 1 

Hipertensão arterial 2.0 (1.4-2.8) 0.0001 1 

Doença vascular periférica 1.9 (1.4-2.7) <0.0001 1 

Contraste > 260 ml 1.8 (1.4-2.4) <0.0001 1 

NIC: nefropatia induzida por contraste 
Fonte: Bartholomew BA et al.31 
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Outro escore, proposto por Mehran et al.12, envolveu 8.357 pacientes e 

identificou as seguintes variáveis associadas de forma independente com a ocorrência 

de NIC: idade (acima de 75 anos), hipotensão, uso de balão intra-aórtico, insuficiência 

cardíaca congestiva, anemia, diabetes mellitus, volume de contraste (1 ponto para 

cada 100 mL) e variações na taxa de filtração glomerular, conforme apresentado na 

Figura 2. De acordo com este escore, as duas categorias de maior risco demonstram 

risco de NIC de 26% e 57%, respectivamente12. 

 
Figura 2 – Escore de risco de NIC de Mehran. 

 

Anemia = valor basal do hematócrito <39% para homens e <36% para mulheres; ICC = insuficiência 
cardíaca congestiva classe III/IV pela classificação da New York Heart Association e/ou histórico de 
edema pulmonar; TFGe = taxa estimada de filtração glomerular; hipotensão = pressão arterial 
sistólica <80 mmHg por pelo menos 1 h, necessitando de suporte inotrópico com medicamentos ou 
bomba de balão intra-aórtica (BIA) dentro de 24 horas periprocedimento. NIC: nefropatia induzida por 
contraste 
Fonte: Mehran R et al.12 

 
 

1.2.7 Prevenção e Tratamento de NIC 
 
 

As medidas de prevenção são baseadas na correção dos fatores que levam ao 

desenvolvimento de NIC, sendo divididas em: escolha de meios de contraste menos 

nefrotóxicos, administrados com parcimônia; melhora do estado clínico dos pacientes 
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por meio hidratação antes e após o procedimento; uso de medicamentos que reduzem 

a vasoconstricção renal e o estresse oxidativo; suspensão temporária de fármacos 

com potencial efeito nefrotóxico ou de gerar queda na filtração glomerular15,30,34–36. 

O tratamento de NIC compreende medidas conservadoras e diálise, 

dependendo da gravidade da disfunção renal e das complicações resultantes. O 

manejo conservador é feito com monitorização diária do peso do paciente, com a 

avaliação cuidadosa do balanço hídrico, infusão de solução salina e aferiação 

periódica dos eletrólitos séricos, creatinina e ureia, mantendo-se a suspensão dos 

medicamentos que interfiram negativamente na função renal11. 

 
1.2.7.1 Hidratação 

 
 

A expansão do volume intravenoso usando cristaloides sempre foi considerada 

como estratégia principal para a prevenção de NIC. O embasamento teórico para 

justificar a administração de cristaloides é aumentar o fluxo tubular do filtrado 

glomerular, minimizando assim o período de contato efetivo entre o meio de contaste 

e as células epiteliais tubulares. O cristaloide mais utilizado na atualidade é o soro 

fisiológico (SF0,9%)35. 

Em 2017, publicado no The Lancet, o estudo AMACING37 (randomizado, 

prospectivo) colocou em dúvida o conceito de hidratação em geral, comparando a 

hidratação salina profilática versus ausência de hidratação em um número total de 660 

pacientes com uma taxa de filtração glomerular estimada variando de 30 a 59 

ml/min/1,73 m237. O resultado primário foi a incidência de NIC (definida como um 

aumento da creatinina sérica de pelo menos 45 μmol/l dentro de 2-6 dias) de 2,6% em 

não hidratados e de 2,7% em indivíduos hidratados previamente. Nenhuma hidratação 

foi significativamente associada a menos efeitos colaterais e custos mais baixos. 

Embora intrigante, o estudo tem suas limitações. A primeira observação foi a 

frequência relativamente reduzida de NIC nesta população. Pode-se argumentar que 

a NIC não teve seu diagnóstico estabelecido em vários indivíduos, possivelmente 

resultado da ausência da coleta de amostras de soro entre os dias 2 e 4 após o 

procedimento. Outra razão para este resultado pode ser atribuída aos critérios de 

inclusão, visto que foram procedimentos eletivos que usaram contraste intravascular, 

não especificando a porcentagem da amostra que utilizou contraste pela via arterial 

ou venosa, além disso não foram incluídos pacientes de maior risco para NIC (eGFR 
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< 30 ml/min). No entanto, isso potencialmente ajuda a definir com mais precisão se 

um paciente realmente requer medidas profiláticas agressivas ou não37–39. 

Em relação à hidratação isotônica (SF 0,9%) ou com soro ao meio (SF0,45%), 

Mueller et al.40, compararam a incidência de nefrotoxicidade associada aos meios de 

contraste através de estudo randomizado. Os pacientes programados para realização 

de angioplastia coronária eletiva ou emergencial foram aleatoriamente designados 

para receber hidratação isotônica (0,9% salina) ou meio isotônica (0,45% cloreto de 

sódio mais 5% de glicose) a partir da manhã do procedimento para intervenções 

eletivas e imediatamente antes de intervenções de emergência. Um aumento da 

creatinina sérica de pelo menos 0,5 mg/dL (44 micromol/L) em 48 horas foi definido 

como NIC. Um total de 1.620 pacientes foram designados para receber hidratação 

isotônica (n=809) ou meio isotônica (n=811). NIC foi significativamente reduzida no 

grupo com solução isotônica (0,7%, intervalo de confiança de 95%, 0,1%-1,4%) versus 

SF 0,45% (2,0%, intervalo de confiança de 95%, 1,0%-3,1%) (p=0,04). Três subgrupos 

predefinidos se beneficiaram, em particular, da hidratação isotônica: mulheres, 

pessoas com diabetes mellitus e pacientes que recebem 250mL ou mais de contraste. 

Os autores concluíram que a hidratação isotônica é superior à hidratação meio 

isotônica na prevenção de NIC40. 

Acrescenta-se ainda que significativamente poucos estudos avaliaram a forma 

de administração da hidratação via oral em comparação com a infusão intravenosa 

(IV)38,41,42. Martin-Moreno et al., 41 compararam protocolos de hidratação (oral x 

intravenosa) e concluíram que a hidratação oral é tão segura e eficaz quanto a 

profilaxia intravenosa. Akyuz et al.,42 incluíram exclusivamente indivíduos com função 

renal normal ou moderadamente prejudicada (estágios CKD 1-2)42. Todos os 

indivíduos apresentaram pelo menos um fator de alto risco para NIC, como idade 

avançada, diabetes, insuficiência cardíaca e anemia. A NIC ocorreu com frequências 

comparáveis em ambos os grupos. Embora a hidratação oral possa aparecer como 

uma opção mais viável, à primeira vista, várias perguntas permanecem sem resposta. 

Até o momento, não foram realizadas análises em indivíduos com risco muito alto de 

NIC (eGFR < 30mL/min)42. 

O segundo cristaloide utilizado para prevenção de NIC é o bicarbonato de 

sódio. Pensava-se que este último neutralizasse adicionalmente espécies de oxigênio 

reativas derivadas dos meios de contraste, aumentando o pH intratubular43. A primeira 

investigação comparando os dois cristaloides foi publicada em 2004 por Merten et al43. 
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Tratou-se de estudo randomizado e controlado, que analisou o desenvolvimento de 

NIC em pacientes que realizaram hidratação com solução salina, comparando com 

pacientes que usaram bicarbonato de sódio. O desfecho foi que a incidência de NIC 

foi de 1,7% com bicarbonato de sódio versus 13,6% com cloreto de sódio (p=0,02). O 

estudo recebeu críticas, principalmente devido ao número relativamente pequeno de 

indivíduos incluídos, resultando em baixo poder estatístico43. 

Mais recentemente, o estudo PRESERVE investigou a eficácia do bicarbonato 

de sódio versus cloreto de sódio e N-acetilcisteína (NAC) versus placebo na 

prevenção de NIC 44. Em um projeto multicêntrico e prospectivo, cerca de 5.000 

indivíduos que receberam meios de contraste para fins diagnósticos foram 

randomizados em um dos quatro grupos. Surpreendentemente, a NIC ocorreu com 

frequências comparáveis em todos os grupos e no grupo placebo. Algumas limitações 

devem ser consideradas, como característica da população (grande maioria eram do 

sexo masculino); o diagnóstico de NIC foi dado com a avaliação da creatinina entre 

os dias 3 e 5 dias após a exposição ao contraste; protocolo de hidratação utilizado (1- 

3 ml/kg/h, a ser iniciada entre as horas 2 e 12 antes do procedimento). Essas 

limitações certamente não permitem a conclusão de que a hidratação intravenosa 

usando cristaloides é desnecessária. O estudo mostra que o bicarbonato de sódio 

quando comparado ao cloreto de sódio parece ter efeito neutro em relação à 

prevenção de NIC nesta coorte particular 44. 

Desta forma, de acordo com as melhores evidências científicas até o momento, 

recomenda-se que a hidratação profilática seja realizada com cristaloide pela via 

intravenosa para pacientes com risco para desenvolver NIC. Além disso, o risco 

individual deve ser quantificado. Medidas profiláticas devem ser iniciadas em 

indivíduos com eGFR inferior a 30 ml/min. Em sujeitos com eGFR de 30-60 ml/min, 

devem ser considerados fatores de risco adicionais38. 

 
1.2.7.2 Profilaxia Farmacológica 

 
 

Vários estudos avaliaram o papel de diferentes terapias farmacológicas pelo 

seu potencial papel na prevenção de NIC, atuando nos mecanismos que se acredita 

serem responsáveis pela lesão renal associada ao contraste. Neste tópico, serão 

apresentados os principais fármacos. 
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a) N-acetilcisteína 
 

A profilaxia de NIC através da NAC era controversa e baseada em estudos 

observacionais e randomizados com pequeno número de pacientes. Acreditava-se 

que o uso de NAC teria o potencial de reduzir a NIC por meio de seus efeitos anti- 

oxidativos e de vasodilatação renal. Embora ainda muito utilizada na prática, pois é 

uma medicação de baixo custo e bem tolerada, os resultados do estudo ACT 

(Randomized Acetylcysteine for Contrast-induced Nephropathy Trial), demonstraram 

que a NAC não foi capaz de reduzir a incidência de NIC ou de desfechos clínicos em 

30 dias, restringindo sua utilização de forma precisa para esta finalidade30. 

Tratou-se de um estudo randomizado, controlado e comparou acetilcisteína e 

placebo em pacientes submetidos à angiografia coronariana ou periférica com risco 

de NIC. Os pacientes eram alocados para receber 1.200 mg de acetilcisteína a cada 

12 horas, 2 doses antes e 2 doses após o procedimento, ou placebo. Hidratação com 

solução salina a 0,9% (1 mL/kg/h), a cada 6 a 12 horas antes e 6 a 12 horas após a 

angiografia. O desfecho primário foi a ocorrência de NIC, definida como um aumento 

de 25% da creatinina em relação ao basal entre 48 e 96 horas após o procedimento. 

Os desfechos secundários foram a combinação de morte ou necessidade de diálise 

48 a 96 horas após o procedimento e em 30 dias, os componentes individuais do 

desfecho combinado, a elevação maior que 0,5 mg/dL na creatinina após 48 a 96 

horas do procedimento e morte por causas cardiovasculares em 30 dias. A incidência 

de NIC ocorreu em 12,7% dos pacientes no grupo acetilcisteína e em 12,7% no grupo 

placebo (p=0,97). A ocorrência do desfecho combinado morte ou diálise em 48 a 96h 

foi de 2,2% no grupo acetilcisteína e 2,3% no grupo placebo (p=0,92). Não houve 

diferenças nos outros desfechos analisados30. 

 
b) Estatina 

 
As estatinas são amplamente utilizadas na prática clínica pelos seus efeitos 

redutores de colesterol, especialmente em portadores de doença aterosclerótica. 

Seus resultados promovem melhora da função endotelial e potencial ação anti- 

inflamatória e antioxidativa, os chamados efeitos pleiotrópicos. O mecanismo proposto 

relacionado à prevenção da NIC é o papel das estatinas como estabilizadores do 

endotélio e captadores de radicais livres45. 
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Nesse cenário, alguns estudos se dedicaram a avaliar o possível benefício 

associado a utilização da estatina como droga protetora para NIC, porém os 

resultados foram conflitantes45. O estudo japonês, de grupo controle, retrospectivo e 

multicêntrico de Hoshi et al.45 analisou 2.198 pacientes submetidos à ICP, que foram 

divididos em um grupo pré-tratamento com estatina (n=839) e outro pré-tratamento 

sem estatina (n=1.359, com ajuste para o escore de propensão: estatina pré- 

tratamento (n=565) e pré-tratamento sem estatina (n=565). Em todos os pacientes, a 

incidência de NIC foi observada com menos frequência naqueles com pré-tratamento 

com estatina do que naqueles sem pré-tratamento com estatina (3,9% vs. 11,7%, 

respectivamente, [OR]: 0,31, IC 95%: 0,21-0,45, P <0,001)45. 

Em meta-análise de oito estudos (n= 5024) com pacientes sem tratamento 

prévio com estatina não se observou benefício do uso deste fármaco associado a 

hidratação venosa comparado a hidratação venosa isolada. A análise mostrou que as 

estatinas tiveram um efeito clinicamente importante, mas não estatisticamente 

significativo na redução do risco de NIC (RR, 0,68 [IC, 0,39 a 1,20]). Portanto, até o 

momento, não existe recomendação de utilizá-la com este intuito. Entretanto, sua 

introdução pode ser feita de forma precoce ao cateterismo, para pacientes com 

indicação primária35. 

 
c) Ácido ascórbico 

 
O ácido ascórbico é um fármaco seguro, de boa tolerância e baixo custo, cuja 

principal função é a hidroxilação do colágeno, a proteína fibrilar que dá resistência à 

parede dos vasos sanguíneos. Spargias et al.,46 realizaram estudo randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo e ácido ascórbico em 231 pacientes com uma 

concentração de creatinina sérica> ou = 1,2 mg / dL que foram submetidos a 

angiografia coronária e / ou intervenção. Foi administrado ácido ascórbico 3 g pelo 

menos 2 horas antes do procedimento e 2 g à noite e na manhã seguinte ao 

procedimento, ou placebo por via oral. NIC foi definida por um aumento absoluto da 

creatinina sérica ≥ 0,5 mg/dL ou um aumento relativo de ≥25% medido 2 a 5 dias após 

o procedimento. NIC ocorreu em 9% dos pacientes no grupo de ácido ascórbico e em 

20% no grupo de placebo (odds ratio [OR], 0,38; intervalo de confiança de 95% [IC ], 

0,17 a 0,85; p=0,02)46. Em contrapartida, Briguori et at.,47 não demonstraram benefício 

adicional a hidratação e NAC com a utilização de ácido ascórbico para prevenção de 
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NIC47. Atualmente não existem dados suficientes que apoiem a utilização de ácido 

ascórbico de rotina para prevenção de NIC46,47 

 
d) Diuréticos 

 
Um estudo prospectivo randomizado, demonstrou que em pacientes com 

insuficiência renal crônica submetidos à cateterismo cardíaco, a hidratação com 

solução salina fornece melhor proteção NIC do que a hidratação associada a manitol 

ou furosemida48. Os diuréticos e o manitol não são recomendados para prevenção de 

NIC, entretanto às vezes podem ser utilizados para manter o paciente euvolêmico 

durante a hidratação venosa prévia ao procedimento48. 

 
e) Dopamina 

 
A dopamina em baixas doses é um vasodilatador renal; embora esta 

propriedade a tenha tornado muito atrativa como uma medida potencial para prevenir 

a NIC, os resultados de estudos clínicos são muito conflitantes49–52. 

Abizaid et al. não mostraram diferenças na incidência de NIC em pacientes de 

alto risco submetidos à angiografia coronária através de estudo randomizado para 

receber salina ou salina mais dopamina. Cerca de metade da população, neste 

estudo, era composta de portadores de DM49. 

Weisberg et al.,50 randomizaram pacientes submetidos à angiografia cardíaca 

para receber baixa dose de dopamina ou somente líquidos. De forma paradoxal, a 

dopamina foi associada com aumento da incidência de NIC nos diabéticos, mas 

pareceu proteger os não diabéticos. A dopamina em baixa dose parece somente 

aumentar a perfusão do córtex renal e não da medula, sítio vulnerável na NIC. 

 
f) Fenoldopan 

 
O fenoldopan é um agonista seletivo dos receptores dopaminérgicos DA-1 e 

apresenta potente ação vasodilatadora arteriolar sistêmica e renal53–55. Os resultados 

dos estudos foram contraditórios53–55. 

A comparação entre fenoldopan e placebo em relação ao risco relativo de 

nefropatia por contraste favoreceu o fenoldopan, porém não houve significância 
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estatística. É possível que a falta de efeito dessa droga deva-se ao fato de que as 

doses utilizadas tenham sido insuficientes para causarem vasodilatação renal55. 

 
g) Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) 

 
 

Os IECA são anti-hipertensivos bastante utilizados na prática clínica, possuem 

ação vasodilatadora renal. O possível papel da isquemia medular mediada pelo 

sistema renina angiotensina na gênese da NIC motivou os autores a investigarem o 

papel do captopril56. Setenta e um pacientes com DM submetidos a angiografia 

coronária foram incluídos no estudo. Pacientes randomizados para receber captopril, 

receberam o medicamento em uma dose de 25 mg três vezes ao dia durante três dias, 

começando uma hora antes da angiografia. Após a angiografia, os pacientes do grupo 

controle desenvolveram um aumento significativo nos níveis de creatinina sérica, em 

comparação com aqueles que receberam captopril. NIC foi observada em 29% do 

grupo de controle. A administração de captopril reduziu o risco de NIC em 79%. Os 

autores concluíram que a administração do IECA (captopril) oferece proteção contra 

o desenvolvimento de NIC56. 

Meta-análise publicada mais recentemente com 12 estudos que incluíram 1868 

pacientes mostrou que não houve efeito significativo da administração de IECA sobre 

a incidência de CIN para os pacientes submetidos ao cateterismo cardíaco ou ICP57. 

Até o momento, não existem dados suficientes para apoiar um benefício na utilização 

de IECA e BRA para prevenção de NIC56,57 

 
h) Trimetazidina 

 
 

A trimetazidina foi inicialmente descrita como um agente anti-isquêmico. 

Estudos demonstraram, contudo, que este fármaco também exerce atividade anti- 

oxidante potente na lesão isquêmica e reperfusão do miocárdio, rim e fígado. 

Há apenas um estudo controlado e randomizado com este fármaco que avaliou 

82 pacientes com IRC submetidos à procedimentos coronários eletivos. Verificou-se 

que a incidência de NIC foi significativamente inferior nos pacientes que receberam 

trimetazidina58. O potencial da trimetazidina na prevenção de NIC ainda carece de 

estudos prospectivos de maior dimensão para comprovar a sua utilidade. 
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i) Antagonista dos canais do cálcio 
 
 

Os antagonistas dos canais do cálcio são medicações utilizadas na prática 

clínica como anti-hipertensivos e antianginosos. Tais medicações foram testadas no 

cenário de prevenção de NIC com o objetivo de avaliar se estes fármacos atenuariam 

a redução na taxa de filtração glomerular após exposição aos meios de contraste11,51. 

Entretanto, alguns estudos não comprovaram redução na frequência de NIC com o 

uso profilático destes medicamentos11. Devido ao pequeno número de ensaios 

clínicos, todos com um número reduzido de pacientes e com resultados contraditórios, 

é necessário novos estudos para avaliar definitivamente a eficácia dos antagonistas 

dos canais de cálcio na prevenção de NIC em pacientes de alto risco. 

 
j) Antagonista da adenosina 

 
 

A teofilina e a aminofilina são antagonistas não seletivos dos receptores da 

adenosina e têm o potencial de reduzir a NIC por antagonismo da vasoconstrição 

mediada pela adenosina, cuja secreção intra-renal é estimulada pelo contraste 59,60. 

Apesar de uma meta-análise de sete ensaios clínicos incluindo 480 pacientes sugerir 

um efeito benéfico da teofilina 61, mais estudos são necessários para determinar a sua 

eficácia, segurança e utilidade. Vale lembrar das potencias reações adversas da 

teofilina, particularmente em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica 59,60. A 

aminofilina, por outro lado, não demonstrou qualquer benefício 62. 

 
 

l) Antagonista da endotelina 
 
 

Estudos experimentais sugerem que a endotelina, um peptídeo vasoconstritor, 

tenha uma associação com o desenvolvimento de NIC. Após a exposição ao 

contraste, há aumento dos níveis de endotelina tanto no plasma como na urina. No 

entanto, apesar de parecer promissor, num estudo multicêntrico prospectivo e 

randomizado, os antagonistas do receptor da endotelina exacerbaram a nefrotoxidade 

induzida por contraste radiológico63,64. 
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m) Arginina 
 
 

A arginina é o substrato para a síntese do óxido nítrico. A administração 

endovenosa de 300 mg/kg desta substância, durante a coronariografia, foi avaliada 

através de um ensaio randomizado, controlado por placebo, quanto à sua efetividade 

na prevenção de NIC em pacientes com IRC, sem benefício clínico demonstrado11. 

 
n) Peptídeo natriurético atrial 

 
 

Acreditava-se que o peptídeo natriurético atrial pudesse interferir com a 

patogênese da NIC através do aumento do fluxo sanguíneo renal. Entretanto, estudos 

clínicos não mostraram tais benefícios, não podendo ser recomendado para a 

profilaxia de NIC65. 

 
o) Inibidor da C1 esterase recombinante humana 

 
É sabido que a rhC1INH é eficaz na redução da lesão de isquemia e reperfusão 

renal em modelos experimentais. 

Recentemente, foi publicado um estudo randomizado que procurou determinar 

o perfil de eficácia e segurança do inibidor da C1 esterase recombinante humana 

(rhC1INH) na prevenção de lesão renal aguda associada ao contraste após 

angiografia coronária eletiva66. O desfecho primário foi a alteração máxima da 

lipocalina associada a neutrófilos na gelatinase na urina em 48 horas, um marcador 

substituto da lesão renal. Os autores concluíram que a administração de rhC1INH 

antes da angiografia coronariana pode atenuar a lesão renal, conforme refletido pela 

lipocalina e cistatina C. associadas à gelatinase urinária nos neutrófilos. 

O perfil de segurança de rhC1INH foi favorável em uma população de pacientes 

com múltiplas comorbidades66. 

 
1.2.7.3 Suspensão de fármacos 

 
 

Em pacientes com função renal normal, a hidratação adequada é suficiente na 

prevenção de NIC. Entretanto, naqueles indivíduos com risco maior de NIC, deve-se 
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suspender diurético ou qualquer droga nefrotóxica (como os anti-inflamatórios) 48-72h 

antes do uso do contraste67. 

Além disso, a orientação pré-procedimento é também evitar uma segunda dose 

de contraste no intervalo de 72h ou até que a creatinina sérica retorne ao basal67. 

A tabela 4 apresenta as principais conclusões das meta-análises de estratégias 

de prevenção para IRA associado a contraste34. 

 
 

Tabela 4 - Principais conclusões das meta-análises de estratégias de prevenção 

para IRA associado a contraste. 
 

LRA: lesão renal aguda; NAC: N-acetilcisteína. 

Fonte: Weisbord et al.34 
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1.2.7.4 Osmolaridade do Contraste 
 
 

A osmolaridade e a dose do contraste são associadas ao desenvolvimento de 

NIC e esse tópico será abordado de forma mais detalhada no próximo item, visto que 

se trata do fulcro da presente análise36. 

 
1.3 Meios de Contraste 

 
 

Os meios de contraste são utilizados há mais de 60 anos na radiologia. São 

compostos químicos administrados no organismo por meio de diferentes vias, que 

permitem melhorar a qualidade de imagem de diversas estruturas, para diferenciar 

tecidos sadios de tecidos doentes e, no caso da cardiologia intervencionista, melhor 

delineamento de estruturas cardíacas, como seus vasos e câmaras68–70. 

Existem diversos tipos de meios de contraste, utilizados para cada tipo de técnica 

radiológica e sua aplicação depende de suas propriedades físicas e químicas e apesar 

da disponibilidade de uma ampla gama de contrastes, não há aquele que seja ideal68. O 

contraste ideal seria aquele passível de infusão venosa rápida ou administração pela via 

oral, com alta penetração tecidual e alto poder de radiopacidade e com eliminação de 

forma inalterada logo após ter contrastado as estruturas de interesse, sem causar danos 

ao paciente, incluindo reações adversas71. 

O contraste iodado, composto de iodo (número atômico 53 e peso atômico 127) 

ligado a algum tipo de carreador orgânico é o mais utilizado, pois se aplica a todas as 

técnicas que utilizam raios-x como método de aquisição de imagem (tomografia, 

radiografia, angiografia). O iodo produz radiopacidade, enquanto os carreadores 

orgânicos são o meio de distribuição do mesmo através dos diversos tecidos e vasos 

corporais68,69,72. Existem quatro variações químicas de contraste iodado 

comercialmente disponíveis e todas são derivações do ácido 2,4,6-triiodobenzoico. Eles 

são altamente hidrofílicos, possuem baixa solubilidade lipídica, baixa toxicidade e baixa 

capacidade de ligação com proteínas, receptores e membranas, além de peso molecular 

menor que 2000 68–70,72. 

Atualmente, todos os contrastes utilizados são à base de iodo orgânico, o qual, 

devido ao seu número atômico elevado e versatilidade química, provou ser de 

excelente aplicabilidade para opacificação intravascular. Classificam-se em alta 

osmolaridade, baixa osmolaridade e isosmolares. Existe evidência do benefício da 
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utilização de contrastes de baixa osmolaridade não iônicos na prevenção de NIC em 

pacientes de maior risco, assim como evidência preliminar favorável à utilização de 

contrastes não iônicos isosmolares nesta prevenção. No entanto, não há consenso 

até o momento 73. 

Em 2016, Cernigliaro et al.,74 compararam dois contrastes (iohexol e iodixanol) 

em pacientes com insuficiência renal prévia e não foi observado benefício de um 

versus o outro na prevenção de NIC. 

A superioridade dos contrastes iso-osmolares sobre os de baixa osmolalidade 

ainda é controversa75. McCullough et al.,73 analisaram 16 estudos randomizados e 

duplo-cegos, em um total de 2.727 pacientes, concluindo que o uso de contraste iso- 

osmolar foi superior ao contraste de baixa osmolalidade na prevenção de nefropatia 

por contraste, principalmente em pacientes com doença renal crônica e diabetes 

mellitus. Uma outra meta-análise comparou o uso de contrastes de baixa 

osmolaridade com um contraste iso-osmolar, o iodixanol. Foram incluídos 16 estudos 

randomizados, com um total de 2.763 pacientes. O uso de contraste iso-osmolar não 

se associou a menor incidência de NIC, quando os contrastes de baixa osmolalidade 

foram analisados como um todo. No entanto, quando analisados os diferentes tipos 

de contraste de baixa osmolaridade individualmente, o iodixanol (iso-osmolar) causou 

menos NIC comparado ao ioxaglato (RR: 0,58; p = 0,022) e iohexol (RR: 0,19; p = 

0,002), mas sem diferença em relação ao iopamidol, iopromide e ioversol. Portanto, a 

superioridade do contraste iso-osmolar parece ser um efeito de classe, sendo efetiva 

com alguns compostos, mas não a todos os contrastes de baixa osmolalidade, 

podendo atribuir esse achado também a outras propiedades dos contrastes76. 

Os contrastes iodados podem ser divididos em iônicos e não-iônicos. A ionicidade 

dos contrastes consiste na sua capacidade de se separar em uma molécula de cátion e 

outra de ânion, resultando em mais moléculas por kilograma de água e assim definindo 

a osmolaridade do contraste. A osmolaridade dos contrastes é tida como um dos 

principais fatores envolvidos no desenvolvimento de lesão renal aguda induzida por 

contraste71,77. 

Todos os contrastes iônicos são compostos por monômeros como o sódio ou 

meglumina como cátion não-radiopaco e tri-iodo benzeno como ânion radiopaco. Por se 

dissociar em um cátion e um ânion, os contrastes iônicos são altamente hipertônicos 

(aproximadamente 1600 mOsm/kg  água) quando  comparados  a osmolaridade 

plasmática (300 mOsm/kg água)68,69. O seu uso é limitado hoje em dia pois os contrastes 
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iônicos possuem  maior interação  com estruturas  biológicas  como peptídeos  e 

membranas celulares. Além disso, por sua alta osmolaridade intrínseca, são os mais 

implicados na toxicidade renal e outros efeitos adversos como vasodilatação extrema, 

bradicardia, hipertensão pulmonar e dor no momento da infusão. Como exceção à regra, 

o único contraste iônico de baixa osmolaridade disponível comercialmente é o Hexabrix®, 

um composto de Ioxaglato associado ao sódio e meglumina, que em sua estrutura 

contém 6 átomos de iodo, que quando dissociado em cátion e ânion, dá ao contraste uma 

taxa de iodo-partícula de 6:2, reduzindo a sua osmolaridade em relação aos contrastes 

iônicos convencionais68–71. 

Os contrastes não-iônicos de baixa osmolaridade possuem menos da metade da 

osmolaridade (aproximadamente 600 mOsm/kg água) dos contrastes iônicos de alta 

osmolaridade. Sua estrutura química é composta por três átomos de iodo ligada a uma 

partícula osmoticamente ativa, produzindo uma taxa de iodo-partícula de 3:1, a mesma 

encontrada no contraste iônico de baixa osmolaridade68,69. 

 
Tabela 5 - Tipos, osmolaridade e estrutura molecular dos contrastes iodados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iodo (mg/ml) 
 
 

(mOsm/kg H2O) 
 
 

(mPa.seg a 37°C) 

Adaptado de Mehran et al.26 

 
Os contrastes não-iônicos isosmolares são relativamente mais novos que os 

demais. Consistem em partículas químicas não-iônicas que são capazes de carrear mais 

átomos de iodo por partícula, produzindo contrastes de osmolaridade próxima a 

osmolaridade plasmática (300 mOsm/kg água). Para a manutenção da isosmolaridade, 

Alta Baixa 
Tipo de Iso-osmolar 

osmolaridade osmolaridade 
contraste (290-300 mOsm/kg) 

(> 1400 mOsm/kg) (500-850 mOsm/kg) 

Estrutura molecular Iônico/monômero Iônico/Dímero Não-iônico/monômero Não-iônico/dímero 
  Iohexol (Omnipaque®)  
  Iopamidol (Isovue®)  

Nome da molécula Diatrizoato Ioxaglato Ioversol (Optiray®) Iodixanol 
(Hypaque®) (Hexabrix®) Iopromida (Ultravist®) (Visipaque®) 

  Iopentol(Imagopaque®)  
  Iomeprol (Iomeron®)  

Concentração de 
370 320 200-370 270-320 

Osmolaridade 
1551 < 600 413-796 290 

Viscosidade 
10.5 7.5 2.0-9.4 6.3-11.8 
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diversos compostos eletrolíticos são adicionados ao contraste, o que torna a sua 

viscosidade muito alta, tornando difícil a sua infusão rápida e através de acessos pouco 

calibrosos. A maioria dos contrastes isosmolares necessitam de pré-aquecimento antes 

da infusão venosa, como forma de redução da sua viscosidade68–72. 

Não se sabe ao certo o mecanismo exato de lesão renal pelos contrastes iodados. 

Efeitos diretos e indiretos (lesão tubular e alterações hemodinâmicas levando a isquemia) 

são implicados na patogênese. Características individuais do paciente e o tipo de 

procedimento também são fatores de risco para o seu desenvolvimento26. 

Quando comparamos os tipos de contraste utilizados, não há claro benefício na 

redução da incidência de lesão renal aguda induzida por contraste com o uso de 

contrastes de baixa osmolaridade ou iso-osmolar. Metanálises recentes apresentam 

resultados conflitantes78. Barrett e Carlisle,78 realizaram metanálise de 31 estudos 

randomizados e controlados, na qual 22 deles favoreceram o uso de meios de contraste 

de baixa osmolaridade, principalmente em pacientes com creatinina sérica maior que 

1,35 mg/dl e ritmo de filtração glomerular inferior a 70 ml/min. Resultados semelhantes 

foram demonstrados em outros estudos, principalmente em pacientes com alteração da 

função renal pré-procedimento ou quando havia a presença de diabetes mellitus79. 
Contrariando tais achados, Schwab et al.,80 demonstraram não haver diferença 

significativa na incidência de NIC em pacientes submetidos a cinecoronariografia, quando 

comparados contraste de alta osmolaridade e baixa osmolaridade, independente da 

presença de disfunção renal prévia ou alto risco para o desenvolvimento de NIC. 

Metanálise publicada pelo grupo do Biondi-Zoccai em 2014 concluiu que o 

contraste iodixanol é seguro em pacientes de alto  risco para desenvolver NIC, 

especialmente aqueles com insuficiência renal crônica e diabetes mellitus. Contudo, não 

houve diferença entre contraste de baixa osmolaridade não iônico e o iodixanol81. 

O estudo RECOVER comparou os contrastes iodixanol (não-iônico isosmolar) e 

ioxaglato (iônico de baixa osmolaridade) em pacientes com insuficiência renal submetidos 

a coronariografia e concluiu que o primeiro é menos nefrotóxico que o segundo29. 

Apesar da falta de evidência definitiva, as diretrizes da Europen Society of 

Cardiology, American Heart Association  e Sociedade  Brasileira de Cardiologia, 

recomendam o uso de contrastes  de baixa osmolaridade ou iso-osmolares 

(Recomendação classe I, nível de evidência A), na prevenção de NIC5,82,83. 

Considerando que a NIC é uma causa comum de insuficiência renal aguda 

(principalmente em pacientes de alto risco) e está associada de forma independente com 
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morbidade (necessidade de diálise, aumento do tempo de hospitalização) e com 

mortalidade, a identificação do melhor contraste para essa população representa uma 

prioridade em termos de pesquisa clínica. Os resultados contraditórios de estudos prévios 

com número amostral insuficiente tornam necessária a realização de estudo clínico 

randomizado com qualidade metodológica e poder estatístico adequado e que forneça a 

resposta de forma precisa. 

 
1.4 Hipótese 

 
 

O contraste iso-osmolar (iodixanol) reduziria a ocorrência de NIC comparado ao 

contraste de baixa osmolaridade (ioxaglato) em pacientes de alto risco submetidos a 

cateterismo cardíaco ou ICP. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo Primário 
 
 

Constitui-se objetivo primário deste estudo: 
 
 

a. Comparar a incidência de nefropatia induzida por contraste conforme 

osmolaridade do agente utilizado (ioxaglato versus iodixanol) em uma 

população de alto risco submetida à coronariografia diagnóstica e/ou 

intervenção coronária percutânea. 

 
2.2 Objetivos Secundários 

 
 

Constituem-se objetivos secundários deste estudo: 
 
 

a. Classificar a população do estudo em relação ao Escore Mehran; 

b. Avaliar a quantidade de contraste utilizado durante intervenção coronária 

diagnóstica e terapêutica; 

c. Avaliar a ocorrência de desfecho combinado de mortalidade total ou 

indicação de diálise ao longo de 30 dias após o procedimento; 

d. Avaliar os preditores independentes para o desfecho combinado de 

mortalidade total ou indicação de diálise ao longo de 30 dias após o 

procedimento. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MÉTODOS 
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3 MÉTODOS 
 
 

3.1 Delineamento da Pesquisa e População do Estudo 
 
 

O IDPC (Ioxaglato versus ioDixanol na Prevenção de nefropatia induzida por 

Contraste) é um estudo prospectivo, unicêntrico, randomizado, aberto, de inclusão 

consecutiva de pacientes de alto risco para desenvolvimento de NIC admitidos para 

realização de angiografia coronária e/ou ICP no Serviço de Cardiologia Invasiva do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) em São Paulo, Brasil, num período 

de 24 meses, entre 19/09/2016 a 30/09/2018. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do IDPC (protocolo 

de pesquisa nº 4689/2016) e registrado na plataforma Clinical Trial.gov em 12/12/2016 

(NCT02991742). 

Todos os pacientes receberam informações sobre os objetivos da investigação, 

os procedimentos a serem realizados, desde o recrutamento até o fim do período 

evolutivo, tendo de livre arbítrio concordado em participar desta investigação, por meio 

de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Resolução nº 

196 de 10 de setembro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde). 

A fim de reduzir a probabilidade de erros sistemáticos e permitir a utilização de 

testes estatísticos, a randomização simples foi realizada no dia do procedimento 

coronário na central de agendamento de exames através do programa Excel® com a 

geração da sequencia do tipo de contraste a ser utilizado. Os pacientes  que 

preencheram os critérios de inclusão foram randomizados de forma sequencial, 

independentemente do tipo de procedimento coronário ao qual foi indicado (cateterismo 

ou ICP). Esta informação foi inserida no prontuário eletrônico do IDPC chamado 

GESTHOS®. 

 
3.2 Critérios de Inclusão 

 
 

Este estudo incluiu uma população de alto risco para o desenvolvimento de 

nefropatia induzida por contraste que foi submetida a procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos por imagem, que utilizaram contraste intra arterial(angioplastia coronária 

com ou sem uso de stent), de forma que, para ser incluído, o paciente deveria ter pelo 

menos um dos seguintes critérios: 
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a. Idade igual ou superior a 70 anos; 

b. Insuficiência renal crônica (definida por clearance de creatinina calculada 

pelo CKDEPI menor que 60 mL/min); 

c. Diabetes mellitus; 

d. Insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção menor que 50% 

avaliada pelo ecocardiograma transtorácico; 

e. Choque cardiogêncio ou uso de balão intra-aórtico; 

f. Procedimentos de urgência ou emergência. 

A Fgura 3 abaixo, apresenta o fluxograma do estudo. 
 
 

Figura 3 – Fluxograma do seguimento dos pacientes incluídos neste 

protocolo de pesquisa. 
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3.3 Critérios de Exclusão 
 
 

Foram excluídos os pacientes em diálise, alergia conhecida ao uso de contraste 

iodado, grávidas e em amamentação, indivíduos que já estavam participando de outra 

pesquisa e os que recusaram participar do estudo após exposição detalhada do 

protocolo e aplicação do TCLE. 

 
3.4 Angiografia e Intervenção Coronária Percutânea 

 
 

Os procedimentos percutâneos foram realizados seguindo-se a rotina do 

Serviço de Cardiologia Intervencionista do IDPC e em conformidade com as diretrizes 

nacionais e internacionais. 

Em todos os casos, foram realizados tanto o procedimento diagnóstico como o 

terapêutico com emprego apenas de anestesia local (xilocaína 2%) e com eventual 

sedação do paciente, o que era decidido também pelo operador. 

Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos foram realizados com 

introdutores 5F, 6F ou 7F, em geral pelas vias femoral direita ou radial, para obtenção 

do acesso vascular. Seguia-se a canulação coronária seletiva e a realização da 

cinecoronariografia e da angiografia do ventrículo esquerdo, na condição basal. 

Nos casos de ICP, o protocolo antitrombótico consistiu na administração de 

dois agentes antiplaquetários: ácido acetilsalicílico (AAS) e clopidogrel. O pré- 

tratamento com AAS (81 a 300 mg) e clopidogrel (300 mg) foi realizado pelo menos 

24 horas antes da ICP para casos eletivos, ou 600 mg de clopidogrel no mínimo duas 

horas antes do procedimento para síndrome coronária aguda sem 

supradesnivelamento do segmento ST (SCASSST). Após a intervenção, mantinha-se 

a dupla terapêutica antiplaquetária nas doses habituais (AAS na dose de 100 mg/dia; 

e clopidogrel, na dose de 75 mg diários) pelo período mínimo de 6 a 12 meses, 

segundo recomendações das diretrizes vigentes. 

 
3.5 Protocolo de Hidratação 

 
 

Todos os pacientes incluídos no estudo colheram a creatinina no período de 48 

a 96h após a realização de cateterismo diagnóstico ou terapêutico. 
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Acrescenta-se que os pacientes portadores de clearance de creatinina ≤ 

45mL/min foram internados para hidratação endovenosa e aqueles que já haviam 

apresentado quadro prévio de NIC, mesmo com clearence > 45 mL/min. 

Aqueles pacientes com clearance ≤ 45mL/min receberam hidratação 

endovenosa com solução salina comum (0,9%), nas doses de 0,5 a 1,0 mL/kg/min de 

acordo com a presença ou não de disfunção do ventrículo esquerdo, conhecida 

previamente através do ecocardiograma transtorácico, por no mínimo 12 horas antes 

do procedimento, a qual foi mantida durante a realização do exame e 12 horas após 

seu término. 

Pacientes com clearance de creatinina entre 45 e 60 mL/min também foram 

hidratados por via endovenosa pré-procedimento, por 4 horas antes do ínicio do 

procedimento, durante o mesmo e por no mínimo 4 horas após. 

Os pacientes com clearance de creatinina ≤ 45mL/min permaneceram 

internados até o dia seguinte quando foram realizadas as dosagens de ureia, 

creatinina, sódio e potássio antes da alta hospitalar para verificar se houve alteração 

adicional nos parâmetros de função renal. Se houvesse elevação dos mesmos, o 

paciente permanecia internado para hidratação, avaliação clínica e observação dos 

exames até a melhora parcial ou total do quadro. Aqueles que não apresentaram 

alterações na creatinina receberam alta hospitalar e foram orientados a colher a 

creatinina entre 48-96 horas após o procedimento conforme o protocolo. 

Aqueles com clearance > 45 até 60 mL/min recebiam alta no mesmo dia, com 

orientação e pedido laboratorial para colher a creatinina entre 48-96h após a 

realização do procedimento com contraste. 

 
3.6 Meios de Contraste Utilizados no Estudo 

 
 

Nesse estudo, foram utilizados dois meios de contraste para comparação: 

iodixanol e ioxaglato. O iodixanol é um meio de contraste isosmolar e não iônico; o 

ioxaglato é iônico e de baixa osmolaridade. Os detalhes sobre os contrastes 

encontram-se expostos na tabela 5 da introdução. 
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3.7 Seguimento Clínico 
 
 

Após o término do procedimento, o paciente era encaminhado à enfermaria, 

onde era avaliado clinicamente e submetido ao ECG de controle, o que era feito de 

rotina após ICP e quando clinicamente necessário após exames diagnósticos. 

Procedia-se à retirada do introdutor. Quando a via era femoral, aproximadamente 

duas horas após o procedimento, a retirada era realizada aplicando-se compressão 

manual por 20-30 minutos. Era preconizado repouso no leito por quatro horas, pelo 

menos. Quando a via era radial, a retirada da pulseira pneumática ocorria de forma 

gradual seguindo o protocolo geral da instituição para desinsuflação da pulseira radial. 

Além da dupla terapêutica antiplaquetária já mencionada para os casos tratados 

por meio de ICP, eram prescritas todas as medicações julgadas importantes 

para o quadro clínico, o controle dos fatores de risco e das comorbidades. 

Após a alta hospitalar, os pacientes foram acompanhados por 30 dias para 

avaliação de desfechos nesse período. 

 
3.8 Coleta de Dados 

 
 

Um banco de dados especialmente dedicado ao estudo IDPC foi desenvolvido, 

onde constam dados pormenorizados das características clínicas, meios de contraste 

e informações técnicas da intervenção de cada um dos pacientes registrados. O 

seguimento clínico foi realizado por meio de visitas clínicas e/ou contatos telefônicos, 

estes últimos feitos por pessoa habilitada e treinada para essa finalidade, sendo 

sistematicamente feitas as avaliações após resultado da creatinina (a qual foi colhida no 

período de 48 a 96h após procedimento). Nessas ocasiões, foram apuradas informações 

sobre o quadro clínico e os eventos cardíacos maiores (óbito, infarto do miocárdio, novas 

revascularizações e necessidade de diálise). 

As informações clínicas e demográficas dos pacientes da pesquisa foram 

colhidas no ato da inclusão do participante no presente estudo. Esses dados foram 

registrados em protocolo padronizado, sob a forma de questionário e posteriormente 

incluídos no banco de dados. 

Para fins de tabulação de dados, os pacientes foram identificados utilizando o 

número de registro no IDPC, com o objetivo de preservar a identidade dos mesmos 
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durante o período de coleta de dados e por ocasião da divulgação dos resultados nos 

veículos científicos apropriados. 

 
3.9 Definições Adotadas 

 
 

A) Em relação aos critérios de inclusão: 
 
 

Idade: foram incluídos pacientes com ≥18 anos, sendo 70 anos ou mais 

considerado critério de inclusão, sem limite superior de exclusão. A idade foi 

sempre referida em anos completos; 

Doença renal crônica: definida por elevação dos níveis séricos de creatinina 

(≥1,5 mg/dL) e/ou clearance de creatinina menor que 60 mL/min calculada pela 

fórmula da Colaboração de Epidemiologia de Doença Renal Crônica (CKD- 

EPI)84; 

 
Diabetes mellitus: diante do relato do paciente de diagnóstico prévio por 

profissional médico, uso de hipoglicemiante oral ou insulina, ou achados 

hospitalares que identificassem o diagnóstico de acordo com as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes; 

 
Insuficiência cardíaca congestiva: avaliada através da fração de ejeção 

menor que 50% pelo ecocardiograma transtorácico; 

 
Choque cardiogêncio: diagnóstico clínico feito na presença de hipotensão 

arterial (pressão arterial sistólica inferior a 90mmHg ou 30mmHg abaixo do 

valor basal associada a sinais de hipoperfusão tissular (por exemplo, oligúria, 

alteração do nível de consciência, cianose, extremidades frias e úmidas). 

 
B) Em relação ao desfecho: 

 
 

Desfecho combinado: óbito total acrescido de necessidade de diálise, sendo 

indicada pela equipe da nefrologia; 

Óbito: mortalidade total por todas as causas. 



34 
 

 
 
 

3.10 Análise Estatística 
 
 

Para realização do cálculo amostral, considerando uma incidência de 25% de 

NIC em até 96 horas3, uma redução de risco relativo de 20% no grupo que utilizou 

contraste iodixanol, um poder de 80% e um intervalo de confiança de 95%, foram 

necessários 2.262 pacientes para compor a amostra. 

A distribuição de frequências (número de casos e percentual relativo) foi utilizada 

para descrever as variáveis categóricas e as medidas de tendência central (média e 

mediana) e de variabilidade (mínimo, máximo e mediana) para as variáveis numéricas e 

escores. 

Em tabelas de contingência, a associação entre as varáveis categóricas e o tipo 

de tratamento com duas categorias (Iodixanol ou Ioxaglato) foi verificada através do teste 

de frequências do qui-quadrado e, em tabelas 2x2, quando pelo menos uma frequência 

esperada foi menor do que 5, o teste exato de Fisher foi adotado. Para verificar a 

associação entre as variáveis numéricas e o tipo de tratamento, o teste não paramétrico 

U de Mann-Whitney foi aplicado. Para avaliar as medidas de creatinina basal e pós- 

procedimento, considerou-se o teste de sinais de Wilcoxon. O teste de Shapiro-Wilk foi 

utilizado para verificar a normalidade dos dados. O nível de significância de 5% foi 

considerado para todos os testes estatáticos. 

O modelo de Kaplan e Meier85 foi adotado para estimar as probabilidades de 

sobrevida (óbito ou óbito combinado com hemodiálise) de cada variável. O teste de 

logrank foi aplicado para verificar as diferenças entre as probabilidades de sobrevida de 

cada categoria das variáveis do estudo. 

O modelo de riscos proporcionais de Cox86 foi utilizado para estimar os riscos 

relativos, ou razão das funções de risco HR (hazard ratio) e ajustado com respectivos 

intervalos de confiança de 95% para ocorrência do evento óbito, ou óbito combinado 

com hemodiálise. 

A seleção das covariáveis, no modelo ajustado por idade e tipo de tratamento, foi 

realizada através da técnica “backward selection”, que parte de um modelo inicial com 

todas as variáveis onde o valor de p<0,10 no modelo de regressão de Cox univariado ou 

modelo bruto) e depois, por etapas, vai eliminando as não correlacionadas e o valor de 

p para inclusão foi p<0,10. Dessa maneira, obteve-se a estimativa dos possíveis fatores 

prognósticos e respectivos IC 95% (Intervalo de Confiança de 95%). 
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Após obtenção do modelo de regressão de Cox ajustado, a suposição de 

proporcionalidade dos riscos foi verificada por meio dos resíduos escalonados de 

Schoenfeld87. 

Verificou-se a interação das variáveis consideradas possíveis fatores 

prognósticos em relação ao tratamento com duas categorias (iodixanol ou ioxaglato), 

através do modelo de regressão de Cox. 

Todos os métodos de processamento estatístico de dados foram realizados com 

o auxílio do programa STATA versão 16.0®88. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 
 
 

4.1 Participantes do Estudo 
 
 

Entre setembro de 2016 e outubro de 2018, foram realizados no IDPC 16244, 

procedimentos coronários percutâneos, sendo 4.874 ICP. A amostra deste estudo 

representa 14% do total de procedimentos realizados no período (Figura 4). 

 
Figura 4 - Fluxograma da inclusão de pacientes. 

 

Cate: cateterismo cardíaco; ICP: intervenção coronária percutânea; Cr: creatinina; TCLE: Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Um total de 2.268 pacientes foram incluídos no estudo: 1.134 pacientes foram 

alocados no grupo de contraste isosmolar e 1.134 no grupo de contraste de baixa 

osmolaridade. As características basais foram homogêneas entre os grupos, exceto 

sedentarismo e tabagismo conforme tabela 6. 
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Tabela 6 - Distribuição das variáveis demográficas no estudo. 
 

 
Variável Categoria 

Medidas 

Total 
Freq. (%) 
Medidas 

Tipo 
Ioxaglato Iodixanol 
Freq. (%) Medidas 

 
p-valor 

 
Idade (anos) 

 
Média (DP) 

 
66,9 (10,2) 

 
66,9 (10,3) 

 
66,9 (10,1) 

 
0,728 

Gênero Feminino 
Masculino 

829 (36,5) 
1439 (63,5) 

430 (37,9) 
704 (62,1) 

399 (35,2) 
735 (64,8) 0,176 * 

 
IMC 

 
Média (DP) 

 
28,3 (5,6) 

 
28,5 (5,7) 

 
28,2 (5,5) 0,194 

Obesidade  767 (33,8) 395 (34,8) 372 (32,8) 0,307 * 
Sedentarismo  1195 (52,7) 645 (56,9) 550 (48,5) <0,001 * 
Tabagismo  868 (38,3) 459 (40,5) 409 (36,1) 0,031 * 

HAS  1940 (85,5) 964 (85,0) 976 (86,1) 0,474 
DM  1201 (52,9) 591 (52,1) 610 (53,8) 0,424 
DLP  1485 (65,5) 756 (66,7) 729 (64,3) 0,233 
DRC  689 (30,4) 347 (30,6) 342 (30,2) 0,819 
DVP  90 (4,0) 46 (1,1) 44 (3,9) 0,830 
IAM  766 (33,8) 369 (32,5) 397 (35,0) 0,214 
ATC prévia  309 (13,6) 150 (13,2) 159 (14,0) 0,582 
RM prévia  314 (13,8) 151 (13,3) 163 (14,4) 0,466 
Arritmia  105 (4,6) 51 (4,5) 54 (4,8) 0,764 
HFDAC  72 (3,2) 42 (3,7) 30 (2,6) 0,151 
AVC  81 (3,6) 33 (2,9) 48 (4,2) 0,090 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney; *p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 
IMC: Índice de massa corporal; DP: Desvio-padrão; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes 
mellitus; DLP: Dislipidemia; DRC: Doença Renal Crônica; DVP: Doença vascular periférica; IAM: 
Infarto agudo do miocárdio; ATC: Angioplastia; RM: Revascularização do miocárdio; HFDAC: História 
familiar positiva de DAC; AVC: Acidente vascular cerebral. 

 

A Tabela 7 apresenta a distribuição das variáveis referente aos medicamentos 

de acordo com o tipo de tratamento no estudo. O uso de clopidogrel, BRA e nitrato 

mostrou ser estatisticamente significativo. Os demais medicamentos não mostraram 

associação com o tipo de contraste utilizado. 
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Tabela 7 - Distribuição dos medicamentos no estudo. 
 

 
Variável 

 
Categoria 

 
Total 

Freq. (%) 

Tipo 
Ioxaglato Iodixanol 

Freq. (%) 

 
p-valor 

 
AAS 

 1774 (78,2) 892 (78,7) 882 (77,8) 0,611 

Betabloqueador 
 1639 (72,3) 840 (74,1) 799 (70,5) 0,054 

Clopidogrel 
 377 (16,6) 207 (18,3) 170 (15,0) 0,037 

Estatina 
 1739 (76,7) 878 (77,4) 861 (75,9) 0,399 

BRA 
 781 (34,4) 364 (32,1) 417 (36,8) 0,019 

IECA 
 913 (40,3) 477 (42,1) 436 (38,4) 0,079 

Nitrato 
 491 (21,6) 266 (23,5) 225 (19,8) 0,037 

BCC 
 528 (23,3) 273 (24,1) 255 (22,5) 0,371 

Diurético 
 705 (31,1) 359 (31,7) 346 (30,5) 0,555 

Insulina 
 283 (12,5) 135 (11,9) 148 (13,1) 0,404 

Anti Diabético 
Oral 

 920 (40,6) 473 (41,7) 447 (39,4) 0,266 

p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 
AAS: Ácido acetilsalicílico; IECA: Inibidores da enzima conversora de angiotensina; BRA: 
Bloqueadores de receptores da angiotensina; BCC: Bloqueadores do canal do cálcio. 

 
 
 

Com relação às variáveis referentes aos critérios de inclusão, não foram 

observadas associações estatisticamente significativas, exceto insuficiência cardíaca 

como visto na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Distribuição dos critérios de inclusão no estudo. 
 

 
Variável 

 
Categoria 

 
Total 

Freq. (%) 

Tipo 
Ioxaglato Iodixanol 

Freq. (%) 

 
p-valor 

Faixa etária (anos) < 70 

≥ 70 

1272 (56,1) 

996 (43,9) 

627 (55,3) 

507 (44,7) 

645 (56,9) 

489 (43,1) 

 

 0,446 

DRC  
734 (32,4) 366 (32,3) 368 (32,4) 0,928 

DM   
1220 (53,8) 

 
598 (52,7) 

 
622 (54,8) 

 
0,312 

ICDVE   
148 (6,5) 

 
59 (5,2) 

 
89 (7,8) 

 
0,011 

Choque cardiogênico   
10 (0,4) 

 
2 (0,2) 

 
8 (0,7) 

 
0,057 

SCA  
Sim 

 
882 (38,9) 

 
448 (39,5) 

 
434 (38,3) 

 
0,546 

Tipo de SCA N=882 Sem supra 

Com supra 

682 (77,3) 

200 (22,7) 

359 (80,3) 

88 (19,7) 

323 (74,3) 

112 (25,7) 

 

 0,032 

p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 
DRC: Doença Renal Crônica; DM: Diabetes mellitus; ICDVE: insuficiência cardíaca com disfunção 
ventricular esquerda; SCA: Síndrome coronária aguda. 

 

A Tabela 9 apresenta a distribuição do escore Mehran na população de acordo 

com tipo de contraste. Não se observou diferença estatística entre os grupos. 

 
 

Tabela 9 - Distribuição das variáveis de desfecho no estudo. 
 

 
Variável 

Categoria 
Medidas 

Total 
Freq. (%) 
Medidas 

Tipo 
Ioxaglato  Iodixanol 
Freq. (%) Medidas 

 
p-valor 

Escore Mehran      

 N 
Média (DP) 

1875 
8,9 (3,7) 

922 
8,7 (3,7) 

953 
9,0 (3,8) 

0,260 ** 

Risco de NIC      

 N 
Média (DP) 

1875 
17,4 (9,5) 

922 
17,2 (9,2) 

953 
17,6 (9,9) 

0,583 ** 

Risco de diálise 
 N 

Média (DP) 
1875 

0,7 (2,0) 
922 

0,7 (1,9) 
953 

0,8 (2,2) 
0,583 ** 

NIC: nefropatia induzida por contraste 
* p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado ** p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 
** p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 
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4.2 Incidência de NIC 
 
 

Compararando a incidência de NIC conforme osmolaridade do agente utilizado 

(ioxaglato versus iodixanol), observou-se que não houve diferença significativa entre 

os grupos. A incidência de NIC no grupo total foi de 15,1%; no grupo ioxaglato foi 

15,1% e no grupo que utilizou iodixanol 15,2% (p=0,953), como apresentado na 

Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Incidência de NIC no estudo. 

 
 
Variável 

 
Categoria 
Medidas 

Total 
  

Freq. (%) 
Medidas 

Tipo 
    

Ioxaglato Iodixanol 
Freq. (%) Medidas 

 
p-valor 

NIC  343 (15,1) 171 (15,1) 172 (15,2) 0,953 

NIC: nefropatia induzida por contraste 
 

A Tabela 11 mostra a distribuição das características pré e pós- procedimento. 
 
 

Tabela 11 - Distribuição das características do procedimento no estudo. 
 

 
Variável 

 
Categoria 
Medidas 

Total 
 

 

Freq. (%) 
Medidas 

Tipo 
 

 

Ioxaglato Iodixanol 
Freq. (%) Medidas 

 
p-valor 

CR basal Mediana 

Média (DP) 

1,0 

1,08 (0,43) 

1,0 

1,07 (0,41) 

1,0 

1,09 (0,45) 

 
 0,281 * 

CKDEPI Mediana 

Média (DP) 

71,5 

71,0 (23,3) 

71,2 

71,2 (23,3) 

71,6 

70,8 (23,3) 

 
 0,744 * 

CR Pós Mediana 

Média (DP) 

1,0 

1,13 (0,61) 

1,0 

1,13 (0,60) 

1,0 

1,12 (0,62) 

 
 0,960 * 

Volume (ml) Mediana 

Média (DP) 

80 

89,5 (48,6) 

80 

89,2 (47,9) 

80 

89,8 (49,4) 

 
 0,985 * 

Cateterismo 
diagnóstico 

 
1946 (85,8) 993 (87,6) 953 (84,0) 0,016 

Angioplastia 
coronária 

 
550 (24,2) 254 (22,4) 296 (26,1) 0,040 

p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 
* p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 
CR: Creatinina; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; NIC: Nefropatia 
Introduzida por constraste. 
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A Figura 5 apresenta a comparação da creatinina pré e pós procedimento. Na 

Figura 5A, observa-se a variação na população geral e na Figura 5B, em cada coorte. 

 
Figura 5 – Comparação da creatinina pré e pós procedimento. 

(5A) 

 

(5B) 
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4.3 Escore Mehran e Probabilidade de Sobrevida 
 
 

A Tabela 12 apresenta o escore Mehran e a probabilidade de sobrevida. 

Observa-se que escore maior que 15 apresenta um taxa de sobrevida após desfecho 

combinado de 87,8% (p=0,006). 

 
Tabela 12- Escore Mehran e probabilidade de sobrevida de acordo com tipo de 

contraste. 
 

 
Variável 

Escore Mehran 
≤5 6 – 10 11 – 15 > 15 

 
p-valor 

Tipo  Total n (%) 

Ioxaglato n (%) 

Iodixanol n (%) 

386 (20,6) 

195 (50,5) 

191 (49,5) 

885 (47,2) 

432 (48,8) 

453 (51,2) 

523 (27,9) 

264 (50,5) 

259 (49,5) 

81 (4,3) 

31 (38,3) 

50 (61,7) 

 
 

0,209 

Probabilidade Sobrevida (%) 

Óbito 
97,7% 97,1% 96,9% 92,6% 0,081 * 

Probabilidade Sobrevida (%) 

Combinado 
97,2% 96,8% 95,4% 87,8% 0,006 * 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 
* p-valor obtido pelo teste de logrank. 

 
 
 

4.4 Desfecho Combinado 
 
 

A ocorrência de desfecho cardiovascular combinado de mortalidade total ou 

indicação de diálise ao longo de 30 dias foi de 3,4% na população geral. No grupo que 

utilizou ioxaglato foi de 3,2% e no grupo iodixanol foi de 3,7% (p=0,489). 

A Tabela 13 apresenta os desfechos de óbito, hemodiálise e desfecho 

combinado, onde temos o total de 66 óbitos. Com relação a hemodiálise somente 24 

(1,1%) realizaram. 
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Tabela 13 - Distribuição das variáveis de desfecho no estudo. 
 

 
Variável Categoria 

Medidas 

Total 
Freq. (%) 
Medidas 

Tipo 
Ioxaglato  Iodixanol 

Freq. (%) Medidas 

 
p-valor 

Óbito  
66 (3,0) 29 (2,6) 37 (3,3) 0,318 

Hemodiálise  
24 (1,1) 11 (1,0) 13 (1,2) 0,681 

Combinado  
78 (3,4) 36 (3,2) 42 (3,7) 0,489 

Tempo óbito N 
Média (DP) 

2268 
29,7 (2,4) 

1134 
29,8 (1,9) 

1134 
29,6 (2,8) 0,216 ** 

*p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado ** p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 
**p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney. 

 
 

Na Figura 6, observa-se a curva de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier 

em ambos grupos. 

 
Figura 6 - Estimativas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier. 

 

Fonte: Kaplan e Meier 78 
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4.5 Análise Univariada e Multivariada 
 
 

Na análise univariada, as seguintes variáveis mostraram-se significativas na 

predição do desfecho combinado, como pode ser visto na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Análise univariada para preditores de desfecho combinado. 

 

Variável Categoria N 
Probabilidade 

(%) 
RR IC 95% p-valor 

Sedentarismo  1195 98,8 0,21 0,12 – 0,39 <0,001 

Tabagismo  868 97,9 0,54 0,31 – 0,95 0,028 

IAM  766 96,2 1,50 0,93 – 2,44 0,096 

Arritmia  105 93,3 2,46 1,12 – 5,38 0,020 

ICDVE  148 91,9 3,29 1,76 – 6,14 <0,001 

Choque ou BIA  10 40,0 32,41 14,00 – 75,03 <0,001 

SCA  882 95,7 1,95 1,21 – 3,16 0,006 

CKD-EPI 
< 60 

≥ 60 

774 

1494 

96,0 
97,5 

1,0 
0,63 

0,39 – 1,03 0,062 

NIC  343 89,5 6,43 3,98 – 10,39 <0,001 

 
 

Escore Mehran 

≤5  

6 – 10 

11 – 15 

> 15 

386 

885 

523 

81 

97,7 
97,1 
96,9 

92,6 

1,0 
1,42 
1,49 

3,67 

0,64 – 3,14 

0,64 – 3,47 

1,27 – 10,59 

 
 

0,081 

p-valor obtido pelo teste de Logrank 
IAM = Infarto agudo do miocárdio; ICDVE = Insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda; 
BIA = Balão intra-aórtico; SCA = Síndrome coronriana aguda; CKD-EPI= Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration; NIC= Nefropatia induzida por contraste. 

 
 
 

Entretanto, após ajuste estatístico pela análise multivariada a ocorrência desse 

desfecho combinado mostrou-se associada apenas a apresentação clínica de base 

síndrome coronária aguda, ocorrência de NIC e insuficiência cardíaca conforme 

apresetado na Figura 15. 
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Tabela 15 - Análise multivariada para preditores de desfecho combinado. 
 

 
Variável 

 
N 

 
RR 

 
(95% IC) 

SCA 882 1,90 1,21 – 2,98 

ICDVE 148 3,19 1,78 – 5,73 

NIC 343 5,66 3,64 – 8,79 
SCA =  Síndrome coronriana  aguda;  ICDVE = Insuficiência cardíaca com disfunção 
ventricular esquerda; NIC= Nefropatia induzida por contraste. 

 
 
 

4.6 Análise de Subgrupo 
 

O gráfico de Forest plot abaixo apresenta a interação entre as variáveis e o tipo de 

tratamento. Conforme observado, em nenhum subgrupo o tipo de contraste utilizado teve 

impacto na ocorrência do desfecho combinado de óbito/diálise (Figura 7). 

 
Figura 7 - Preditores independentes para desfecho combinado de hemodiálise e 

óbito ajustado por idade, sexo e tipo de contraste. 
 

DM: Diabetes mellitus; ICDVE: Insuficiência cardíacca com disfunção ventricular; SCA: Síndrome coronária 
aguda; NIC: Nefropatia induzida por contraste; VE: Ventriculografia. 



 

 

. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

Este é o primeiro estudo randomizado com grande número de participantes a 

comparar os meios de contraste iodixanol e ioxaglato quanto à prevenção de NIC após 

ICP ou cateterismo diagnóstico. O principal achado dessa investigação é que não houve 

diferença significativa entre os meios de contraste iodixanol e ioxaglato quanto ao 

desenvolvimento de NIC em população de alto risco após procedimento diagnóstico ou 

terapêutico em laboratório de hemodinâmica de centro hospitalar terciário de cardiologia. 

Da mesma forma, não houve diferença significativa nos eventos adversos combinados 

(óbito e hemodiálise) durante a fase hospitalar até 30 dias após procedimento entre os 

dois meios de contraste. 

 
5.1 Características da População 

 
 

Em primeiro lugar, optamos pela inclusão no estudo apenas de pacientes 

portadores de doença arterial coronária com a finalidade de termos uma população mais 

homogênea. Claro que estratégias de prevenção de NIC independem do diagnóstico 

clínico que motivou a indicação do cateterismo cardíaco diagnóstico, mas eliminando 

outras afecções que não uma coronariopatia nos possibilitou a eliminação de uma 

variável potencialmente confundidora no contexto analisado. Além disso, como a maioria 

absoluta dos ensaios clínicos p´revios acerca do tema envolveu portadores de doença 

coronária, acreditamos que esta restrição de casos nos auxiliaria na discussão dos 

resultados. 

A identificação de características clínicas que possam estar associadas à NIC é 

de fundamental importância na prevenção desse fenômeno. Estudos prévios têm 

identificado os fatores relacionados ao desenvolvimento de NIC e incluem DRC 

(particularmente nefropatia diabética), perfusão renal reduzida por insuficiência cardíaca, 

hipovolemia ou instabilidade hemodinâmica e idade acima de 75 anos12,89–92. Nosso 

estudo teve como critérios de inclusão pacientes com este perfil de gravidade. 

Observamos que 46% dos pacientes apresentavam pelo menos 1 critério de inclusão, 

35% da amostra possuíam dois e 16% apresentavam três critérios concomitantes. 

Idade é considerada fator de risco para o desenvolvimento de NIC. Os estudos 

costumam considerar como risco aumentado aqueles pacientes com idade acima de 75 

anos12,19,20, porém o risco aumenta continuamente com a idade, e mesmo pacientes 
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entre 60 e 75 anos já apresentam risco mais elevado93,94. Em nosso estudo, os 

pacientes que desenvolveram NIC eram mais idosos, ainda que na análise multivariada, 

essa associação não apresentou significância estatistica, talvez em decorrência de 

outros fatores confundidores. 

Além disso, destaque para ser uma população predominantemente do sexo 

masculino, hipertensa, portadora de DM, dislipidemia, sedentária e com história prévia 

de IAM e procedimentos de revascularização. 

Marenzi et al.95 verificaram que disfunção ventricular está associada à NIC95 e 

Kaya et al.96 concluiram que os pacientes que desenvolveram NIC tiveram uma 

hospitalização acentuadamente prolongada quando comparados ao grupo sem NIC96. 

Neste estudo, verificamos que pacientes com disfunção ventricular esquerda 

representaram 6,5% da amostra e foi mais prevalente no grupo que utilizou o contraste 

iodixanol. Na análise multivariada, disfunção ventricular se mostrou como preditor para 

a ocorrência de desfecho combinado (hemodiálise/ óbito). 

Em relação aos fármacos, o tratamento na DAC contempla alívio da angina e 

prevenção de novos sintomas coronários agudos. No presente estudo, houve diferença 

estatística entre os grupos em relação ao tratamento medicamentoso. No grupo que 

utilizou contraste de baixa osmolaridade, houve prevalência no uso de beta-bloqueador, 

clopidogrel e nitrato, apesar da randomização. Ressalta-se  que nenhuns destes 

medicamentos têm efeito protetor ou indutor de NIC. 

 
5.2 Escore Mehran 

 
 

Existem vários escores de riscos, na literatura, para avaliar nefrotoxicidade 

relacionada ao contraste12,31,32,97 . O mais utilizado na prática clíníca é o escore 

Mehran12, por isso foi o escolhido para classificar a população deste estudo. Este escore 

permite a identificação precoce e correta dos indivíduos com alto risco para NIC. Foi 

calculado a partir dos valores correspondentes para as 8 variáveis de prognóstico 

(hipotensão, uso de balão intraortico, ICC, idade, anemia, diabetes, volume de contraste 

e função renal). 

Quatro categorias de risco de NIC foram estabelecidas a partir dos pontos de 

corte e intervalos definidos por Mehran et al. da seguinte forma: baixo, ≤5 pontos; 

moderado, 6 a 10; alto, 11 a 15; e muito alto,> 1512. A média do escore da nossa 

população foi de 9 pontos; estabelecendo um risco de NIC de 14% e risco de diálise de 
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0,12%. Nosso estudo, encontrou uma incidência de NIC de 15% e necessidade de 

diálise em 1,1% dos pacientes. Cabe ressaltar que o escore de Mehran não inclui 

procedimentos de urgência e emergência, incluindo o cenário de SCA e a idade superior 

a 75 anos, que podem ter contribuido para uma pontuação menor, apesar da população 

do estudo ter características de alto risco para o desenvolvimento de NIC. 

O escore Mehran carece de validação externa, o que, como os autores 

escreveram em suas limitações, restringe sua capacidade reprodutiva em outras 

populações12. Mehran e colaboradores analisaram 5.571 pacientes submetidos a ICP 

antes de 2004. Atualmente, já se passaram mais de 17 anos, durante os quais aumentou 

a conscientização dos cardiologistas para a prevenção desta patologia. Isso, juntamente 

com a evolução das técnicas e a melhoria nos cuidados pré e pós-angiografia 

coronariana, talvez tenha modificado o contexto em que os pacientes foram submetidos 

ao exame ao longo das últimas décadas. 

 
5.3 Propriedades dos Meios de Contraste 

 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar dois contrastes em relação à osmolaridade 

para prevenção  de NIC. Osmolalidade significa  número de mols de partículas 

osmoticamente ativas presentes em solução por quilograma de solvente. Com base na 

quantidade de partículas osmoticamente ativas necessárias para transportar o iodo aos 

tecidos, os meios de contraste iodados são classificados em três grupos: iso-osmolares, 

de baixa osmolalidade e de alta osmolalidade98. 

Os meios de contraste iso-osmolares são aqueles com osmolalidade semelhante 

à do sangue (cerca de 280-290 mOsm/Kg), os de baixa osmolalidade (300 – 900 

mOsm/Kg) e os de alta osmolalidade (aproximadamente ≥ 1500 mOsm/Kg). Foi 

comparado os contrastes iso-osmolar (iodixanol) e de baixa osmolaridade (ioxaglato)99. 

As demais propriedades dos contrastes, como ionicidade, viscosidade e concentração 

de iodo, não foram comparadas na presente análise, não podendo descartar seu 

possível envolvimento na etiologia da patologia avaliada. 

 
5.4 Incidência de NIC 

Apesar dos intensos avanços na cardiologia intervencionista nos últimos anos 

envolvendo equipamentos, técnicas e medicamentos, a NIC é uma complicação na qual 

ocorre comprometimento da função renal após o uso de meios de contraste26. 
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Estima-se que a incidência de NIC ocorre entre 0,15 a 2,3% na população 

geral98. Na literatura, há estudos que descrevem que a NIC é observada entre 2 a 14% 

após procedimento intervencionista18,28,92,100. Essas taxas  aumentam 

substancialmente nos pacientes com múltiplos fatores de risco, dos quais até 30% 

podem evoluir negativamente com essa complicação12,18,29,33. 

Segundo Rudnick e Tumlin101, a incidência de NIC parece ser de 4 a 11% na 

IRC leve a moderada isolada; 9 a 38% na IRC leve a moderada associada a DM e de 

50% ou mais se a creatinina plasmática basal for superior a 4-5 mg/dl, particularmente 

em pacientes com nefropatia diabética101. 

A incidência de NIC após coronariografia tem grande variação na dependência 

de variáveis demográficas e clínicas da amostra, como também das características do 

procedimento angiográfico. No presente estudo, calculamos a amostra com base numa 

incidência de 25% de NIC de acordo com a literatura3 e constatamos uma incidência de 

NIC em 15% do total de pacientes incluídos, com similar distribuição nos grupos dos 

meios de contraste analisados. Diante desses dados, é possível também que, pela 

natureza multifatorial da patogênese da NIC, alterações específicas provocadas por 

determinado meio de contraste não sejam suficientemente capazes de modificar sua 

manifestação. Nesse estudo, foram avaliados os contrastes quanto à osmolaridade, 

outras características  peculiares dos mesmos, como ionicidade,  viscosidade  e 

concentração de iodo não foram motivo de comparação, o que também pode interferir 

no resultado. Outras questões a serem analisadas em conjunto são as características 

da população do estudo e a quantidade de volume de contraste utilizada durante o 

procedimento, que também podem ter contribuído para os achados desta pesquisa. 

No nosso estudo, a incidência total de NIC está de acordo com a literatura, na 

qual a incidência média encontrada varia de 12,3 a 15,9% em população de alto 

risco12,18,19,29. McCullough et al.,79 demonstraram, em meta-análise, que  a incidência 

de NIC em 2727 pacientes foi de 4,9%, ocorrendo aumento para 11,2% em pacientes 

com DRC e 19% em pacientes com DRC e DM. No IDPC, estes achados podem sem 

justificados, uma vez que são utilizados protocolos de hidratação para pacientes com 

DRC, além de minimizar o volume de contraste utilizado durante o procedimento, que, 

em média, foi menor que 90 mL de contraste para ambos os grupos. 

Em relação à redução de incidência de NIC com os meios de contrastes, os 

nossos dados são discordantes dos resultados do estudo RECOVER29, que demonstrou 

redução na incidência de NIC com uso do contraste isosmolar comparado com contraste 
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de baixa osmolaridade (7,9% versus 17,0%; p=0,021). Naquele estudo, o uso do 

ioxaglato foi associado ao aumento de 2,65 vezes na incidência de NIC. Aspelin et al. 

também encontraram redução de incidência de NIC no estudo NEPHRIC18 (3% versus 

26%; p=0,002), estudo randomizado, multicênctrico, duplo-cego, que comparou 

iodixanol e iohexol, contraste de baixa osmolaridade. Ambos os estudos demonstraram 

redução importante em subgrupos de maior risco, como em pacientes com DRC e 

DM18,29. Porém ambos os estudos têm amostra subdimensionada para avaliar tal 

desfecho. 

 
5.5 Clearance de Creatinina x Creatinina 

 
 

A avaliação da função renal foi realizada através da dosagem sérica de creatinina. 

A opção não foi pelo clearance de creatinina devido às suas limitações. Os níveis de 

creatinina sérica não se elevam até que a taxa de filtração glomerular diminua em 50%, 

representando nesse ponto um risco muito aumentado de NIC102. Além disso, em 

pacientes com baixa massa muscular, a disfunção renal pode se apresentar com valores 

normais de creatinina102. 

O clearance de creatinina foi idealizado para pacientes com DRC e não para 

monitorar alterações agudas da função renal. Acrescenta-se ainda que o clearance de 

creatinina pode subestimar a taxa de filtração glomerular em até 30% de pacientes 

hígidos98. 

Na comparação da creatinina basal e pós-procedimento, observou-se que na 

população geral, a creatinina após contraste elevou-se significativamente, contudo a 

diferença foi discreta e não traduz relevância clínica. 

 
5.6 Desfecho Combinado 

 
 

Os dados na literatura sugerem que entre 0,44% a 0,8% dos pacientes expostos 

a um meio de contraste irão para diálise101, entre 5 a 10% dos pacientes com NIC 

exigirão diálise transitória e 1%, definitiva102. No presente estudo, observamos que 1% 

dos pacientes necessitaram de suporte dialítico após exposição ao contraste, em acordo 

com a literatura. 
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Não observamos nenhuma diferença entre iodixanol e ioxaglato na análise do 

desfecho combinado (morte e diálise após procedimento com contraste) durante o 

acompanhamento de 30 dias. 

Este estudo não teve como objetivo avaliar a incidência de outros eventos 

adversos graves e o período de acompanhamento de 30 dias não fornece dados 

suficientes sobre complicações de longo prazo após o uso dos contrastes. 

 
 

5.7 Limitações do Estudo 
 
 

A extrapolação dos achados do presente estudo para outras populações e 

serviços deve ser avaliada com cautela, uma vez que se trata de uma análise 

unicêntrica, conduzida em centro terciário especializado em doenças cardiovasculares 

que possui a característica de utilizar quantidade de contraste mínima. Além disso, 

foram utilizados apenas dois contrastes (iodixanol e ioxaglato), não podendo 

considerar os resultados para outros tipos de contraste. 

Vale ressaltar que para a realização do cálculo da amostra foi utilizada a 

incidência de NIC de 25% conforme a literatura3, entretanto foi encontrada uma 

incidência inferior, o que poderia impactar no poder amostral do estudo, caso 

houvesse diferença significativa entre os grupos. 

 
5.8 Implicações Clínicas 

 
 

Não se observou superioridade do contraste isosmolar na prevenção de NIC 

em pacientes de alto risco quando comparado com o contraste de baixa osmolaridade. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

Nesta amostra consecutiva de pacientes com alto risco para desenvolver NIC, 

submetidos à coronariografia diagnóstica ou ICP, não houve diferença significativa na 

incidência de NIC entre os grupos. 

De acordo com o Escore Mehran, a maioria da população do estudo foi 

classificada entre 6 a 10 pontos; indicando risco de NIC de 14% e risco de diálise de 

0,12%. 

A média de contraste utilizado nos grupos foi inferior a 90mL e não houve 

diferença entre os grupos. 

A ocorrência de desfecho combinado de mortalidade total ou indicação de 

diálise ao longo de 30 dias após o procedimento foi baixa e não apresentou diferença 

estatística significativa entre os grupos. 

A ocorrência de desfecho combinado mostrou-se associada à apresentação 

clínica de base (síndrome coronária aguda), à ocorrência de nefropatia induzida por 

contraste e à insuficiência cardíaca com disfunção ventricular. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - Ficha clínica do estudo 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
 

IOXAGLATO VERSUS IODIXANOL NA PREVENÇÃO DE NEFROPATIA INDUZIDA 
POR CONTRASTE – IDPC TRIAL 

 
1.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 
Nome:    
RG IDPC:  Idade:  Sexo: (M)  (F)  Tel.:   
Peso  Altura:  Cor/Raça: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Pardo ( ) Asiático ( ) outro 

 
 

MEDICAMENTO(S) EM 
USO 

 

iECA ( ) Sulfoniluréia ( ) 
BRA ( ) Metformina ( ) 
Bloqueador do cálcio diidropiridínico ( ) Outro hipoglicemiante oral. Qual? ( ) 

Bloqueador do cálcio não diidropiridínico ( ) Insulina ( ) 
Diurético de alça ( ) Agonista alfa-adrenérgico central ( ) 
Diurético tiazídico ( ) Bloqueadores alfa-1 ( ) 
Poupador de potássio ( ) Inibidor direto da renina ( ) 
AAS ( ) Nitrato ( ) 
Tienopiridínico ou ticlopidina ( ) Vasodilatador direto/Simpaticolítico ( ) 
Beta bloqueador ( ) Antiarritmico. Qual? ( ) 
Ivabradina ( ) Digital ( ) 
Estatina ( ) Trimetazidina ( ) 
Fibrato ( ) Levotiroxina ( ) 
Anti-inflamatório ( ) Outro ( ) 

 
 

ANTECEDENTES 
PESSOAIS 

 

HAS ( ) Doença arterial periférica ( ) 
Diabetes ( ) Cirurgia cardíaca prévia. Qual? ( ) 
História familiar de DAC ( ) Marcapasso / Ressincronizador/CDI ( ) 

Tabagismo ( ) Arritmia cardíaca. Qual? ( ) 
Obesidade ( ) Hipotireoidismo ( ) 
Dilsipidemia ( ) Etilismo ( ) 
Doença Renal Crônica (TFG < 60 ml/min) ( ) HIV ou Hepatite Viral (B ou C) ( ) 
IAM prévio ( ) Outros ( ) 

Sedentarismo ( ) ( ) 
Disfunção ventricular esquerda 
moderada/grave (FEVE < 45%) 

( ) ( ) 
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2. CRITÉRIO DE INCLUSÃO 
 
 

 INCLUSÃO 
Idade > 70 anos ( ) 

Insuficiência renal crônica ( ) 

Diabetes Melitus ( ) 

Insuficiência cardíaca congestiva / 
Disfunção ventricular 

( ) 

Choque ou uso de balão intra-aórtico ( ) 

Procedimentos de Urgência/ Emergência ( ) 

 
 

3. AVALIAÇÃO DE NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE 
 

Data da creatinina basal   Data da creatinina após exame    
 

CREATININA  

BASAL ( ) 48-96H 
48H 
72H 
96 H 

( ) 

 

4. MEIO DE CONTRASTE UTILZIADO 
 
 

MEIO DE CONTRSTE  

IOXAGLATO ( ) IODIXANOL ( ) 
VOLUME mL ( ) VOLUME mL ( ) 

 
5. CATETERISMO / ANGIOPLASTIA 

 
 

CATETERISMO / ANGIOPLASTIA  

CATETERISMO ( ) REESTUDO ( ) 
ANGIOPLASTIA ( ) ADHOC ( ) 
ESTUDO DE PONTES ( ) OUTROS ( ) 

 
6. VENTRICULOGRAFIA 

 
 

VENTRICULOGRAFIA  

SIM ( ) NÃO ( ) 
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7. SEGUIMENTO CLÍNICO POR CONTATO TELEFÔNICO 
 30 DIAS 
HEMODIÁILISE ( ) 
NOVO CATE ( ) 
Dispneia ( ) 
Dor torácica atípica ( ) 
Angina estável ( ) 
Síncope ( ) 
AVCi ou AIT ( ) 
Reestenose intrastent ( ) 
Trombose de stent ( ) 
Revascularização da lesão alvo ( ) 
Síndrome coronariana aguda ( ) 
Hospitalização por causa cardíaca ( ) 
Hospitalização por causa não cardíaca ( ) 
PCR revertida ( ) 
Óbito por causa cardíaca ( ) 
Óbito por causa não cardíaca ( ) 

 
Outra queixa clinicamente relevante   
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ANEXO 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

TÍTULO: IOXAGLATO VERSUS IODIXANOL NA PREVENÇÃO DE NEFROPATIA 
INDUZIDA POR CONTRASTE - IDPC TRIAL 

 
INTRODUÇÃO E FINALIDADE 
Você está sendo convidado a participar voluntariamente deste projeto pois você já tem 

agendado um exame de cateterismo cardíaco e/ou angioplastia para investigação e/ou 

tratamento do seu problema de saúde e se enquadra nos critérios deste projeto. 

O cateterismo cardíaco e a angioplastia são realizados para detectar e/ou corrigir alterações 

no coração e necessários para o tratamento ou avaliação do seu problema de saúde neste 

momento. Para este exame, utiliza-se contraste endovenoso, que é uma substância que 

permite a visualização, por meio de um aparelho de raios-X, os vasos e cavidades do coração 

e auxiliar seu médico na conclusão do diagnóstico com maior precisão. 

Em algumas pessoas, o contraste pode desencadear a chamada Nefropatia Induzida por 

Contraste, que é uma alteração na função do rim, geralmente transitória, mas que, em 

pacientes considerados de maior risco, que é o seu caso (aqueles com insuficiência renal 

crônica, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, idosos, dentre outros), pode ser mais 

frequente e mais séria, aumentando as chances de complicações e tempo de internação 

hospitalar. 

Vários estudos já foram realizados comparando os tipos de contraste na prevenção dessa 

lesão renal, porém os resultados foram inconclusivos. Exatamente por não termos uma 

resposta definitiva sobre essa questão, é que você está sendo convidado a participar deste 

estudo. 

A finalidade deste estudo é avaliar se o contraste isosmolar é superior ao contraste de baixa 

osmolaridade na prevenção de nefropatia induzida por contraste. 

 
PROCEDIMENTOS 
A duração deste estudo é de 30 dias e você será convidado a vir ao hospital uma ou duas 

vezes para coletar exame de sangue (creatinina) para controle da sua função renal. Essa 

segunda visita poderá ser substituída por um contato telefônico do seu médico depois de 30 

dias da realização do exame, para verificar como você está se sentindo. 
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PROCEDIMENTO DO ESTUDO 
 
 

Será solicitado que você faça um exame de sangue no início do estudo. Além desse exame 

de segurança, você terá mais um exame de sangue, 48 horas depois, para avaliar a função 

do seu rim. O seu médico do estudo também poderá lhe solicitar amostras de sangue a mais 

para pesquisar quaisquer resultados inesperados ou para acompanhar a sua condição 

médica, quando julgar necessário. 

Se você for mulher em idade fértil e decidir participar deste estudo, você deve ter certeza que 

não está grávida. Se você está atualmente amamentando, não será permitido que você 

participe deste estudo. 

Você será solicitado a assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes que 

qualquer procedimento do estudo seja feito. 

Além disso, enquanto estiver participando deste estudo, você não deverá fazer parte de 

qualquer outro projeto de pesquisa ou ter feito parte de qualquer outro projeto de pesquisa no 

último ano. 

 
CUSTOS, NÃO REMUNERAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária e não terá nenhum custo adicional para 

você e também não será remunerada. 

 
RISCOS E DESCONFORTO EM POTENCIAL 

Não há previsão de riscos e ou benefícios diretos tendo em vista que este projeto é 

observacional. Todos os procedimentos a que você será submetido são os mesmos 

previamente agendados por seu médico. Não haverá nenhuma interferência médica e/ou 

medicamentosa advinda deste projeto. 

 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E ENCERRAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 
A participação neste estudo é inteiramente voluntária. Você não é obrigado a participar. 

O seu tratamento e a atitude do seu médico com você não serão afetados se você decidir não 

fazer parte deste estudo. A recusa em participar não afetará quaisquer dos benefícios aos 

quais você tem direito. Adicionalmente, se você concordar em participar, você poderá 

interromper o estudo a qualquer momento sem afetar quaisquer dos benefícios aos quais você 

tem direito, apesar de ser aconselhável que você informe ao investigador se pretende fazê- 

lo. 



74 
 

 
 
 

CONFIDENCIALIDADE 
 
 

A garantia de sigilo dos seus dados, de acordo com as normas brasileiras, será assegurada 

durante e depois do estudo. Toda informação obtida durante este estudo, incluindo os 

registros médicos, dados pessoais e da pesquisa são confidenciais. Sua identidade pessoal, 

incluindo, nome, endereço e outros dados, permanecerão sob sigilo no centro de estudos. A 

forma de garantir este sigilo será identificá-lo no estudo através de um código numérico e as 

iniciais do seu nome. Somente a equipe do estudo será capaz de ligar o código numérico ao 

seu nome completo. Estas informações serão arquivadas e mantidas em sigilo por 5 anos 

após término do estudo conforme regulamentação brasileira. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
 

A investigadora principal deste estudo, médica do estudo, é Dra. Rafaela Penalva que pode 

ser encontrada no seguinte endereço: Avenida Dante Pazzanese, 500 - Angioplastia e 

telefone 11 5085-6263. 

Em qualquer fase do estudo, você terá acesso ao investigador e sua equipe para comunicar 

sintomas inesperados e não habituais durante o estudo, esclarecer dúvidas ou pedir 

informações adicionais. 

Se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação adicional sobre seus direitos como 

paciente de pesquisa ou sobre aspectos éticos do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia ( IDPC) no telefone 11 5085- 

6040. 

 
Li e entendi as informações apresentadas nesse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Pude fazer perguntas e todas minhas dúvidas foram esclarecidas. 
 
 

Nome do Paciente em letra de forma 
 

Assinatura do Paciente Data 
 

Nome da Testemunha Imparcial (Se aplicável - Se o participante ou representante legal não 

é capaz de ler, como para pacientes cegos ou analfabetos). 
 

Assinatura da Testemunha Imparcial Data 
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Nome da Pessoa Autorizada da Equipe do Estudo que está Obtendo o Consentimento Livre 

e Esclarecido 
 

Assinatura da Pessoa Autorizada da Equipe Data 
 
 

Que está Obtendo o Consentimento Livre e Esclarecido 

A informação referente a Riscos para Mulheres com Potencial para Engravidar foi 

discutida comigo. 
 

Assinatura da Paciente Data 
 

Assinatura da Pessoa Autorizada da Equipe Data 

do Estudo que está Obtendo o Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE A - Comprovantes de Envio do Projeto e de Aprovação no Comitê 
de Ética do IDPC – Plataforma Brasil 
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APÊNDICE B - Plataforma Brasil – Aprovação CAAE 
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APÊNDICE C - Comitê de Ética 
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APÊNDICE D - Clinical.trial.gov 
 
 



84 
 

 
 
 

Membro da CCP/ CPG 2019-2020 
 
 
 

 
 
 



85 
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