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Resumo 

 

A Fibrose nefrogênica sistêmica é uma doença grave que incide ape-

nas em pacientes com insuficiência renal de graus 4 e 5,quando expostos ao 

Gadolínio,usado como meio de contraste na ressonância magnética.Tal doença 

é caracterizada por espessamento da pele em geral nas extremidades, e em 

alguns casos, estende-se ao tronco,podendo se estender a múltiplos órgãos co-

mo diafragma,pleura,miocárdio e os demais músculos do organismo. 

Ainda não há tratamento eficiente, a melhor opção é evitar o uso do 

Gadolínio em pacientes com taxa de filtração glomerular inferior a 30 ml/min³. Se 

o exame for necessário, recomenda-se o uso da menor dose possível, evitando 

os quelantes  lineares e múltiplas exposições ao contraste. 

 
 

Introdução  
 

A fibrose nefrogênica sistêmica (FNS) ocorreu primeiramente em 1997, 

destarte foi descrito por Cowper et al (2000).De início, parecia tratar-se de uma 

dermopatia, porém mais tarde, identificou-se o envolvimento de múltiplos órgãos tais 

como, diafragma, a pleura, músculos, incluindo o miocárdio, sendo classificada 

como fibrose nefrogênica sistêmica. 

Estudos realizados, até agora mostram em todos os relatórios que a 

incidência ocorre somente em pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, 

associada a exposição prévia a agentes de contraste à base de gadolínio (GBCA). 

As características dos indivíduos considerados em maior risco de 

desenvolver essa doença, compreendem insuficiência renal, dose e tipo do GBCA, 

pré existência de eventos pró inflamatórios, idade mais jovem, hiperfosfatemia, 

epoetina, acidose, dentre outros fatores.Nos quais,também observou-se estar em 

maior risco,pacientes em terapia renal substitutiva quando em diálise peritoneal 

comparado aos indivíduos em hemodiálise, ao serem expostos a agentes 

contrastantes à base de gadolínio, utilizados em ressonância magnética. ¹ 

A caracterização da FNS se dá por meio do espessamento da pele, em 

geral nas extremidades, e em alguns casos, estende-se ao tronco. Quando dos 

sintomas, uma analise anatômico- patológico devem ser realizados para confirmar o 
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diagnóstico. Dentro deste, pode se constatar contraturas articulares que 

frequentemente levam a mobilidade prejudicada.² 

Ainda não existe um tratamento eficaz, apesar dos vários tipos de 

terapias testadas. No entanto, o foco maior está na prevenção da FNS, evitando 

altas doses de contrastes a base de Gadolínio (GBCA), ajustando para uma dose 

padrão de 0.1mmol/ kg, principalmente nos pacientes com disfunções renais graves 

e doentes com taxa de filtração glomerular inferior a 30 ml/min. ³ 

 

Objetivo 

 

Informar aos pacientes que necessitam realizar o exame de ressonância 

magnética à base do meio de contraste os efeitos e riscos sobre o Gadolínio,e 

analisar estudos de casos relacionados ao uso de gadolínio como meio de contraste 

em exames de ressonância magnética, em pacientes que apresentam insuficiência 

renal,bem como,verificar a possível existência de controle da doença e seu 

tratamento.  

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada neste projeto foi a revisão bibliográfica, cujo 

objetivo se concentra em colher informações e atualizar o pesquisador e público alvo, 

de forma sucinta sobre os achados mais relevantes nesta área de estudo. 

Trazendo a tona, fundamentos teóricos e relatos práticos presentes nos 

artigos de referência. 

As bases de dados usadas na construção deste trabalho foram Scielo, 

Bireme e Pubmed.Os artigos usados estão compreendidos entre 2008 e 2012. 

 

Palavras chave: renal failure, gadolinium,nephrogenic systemic fibrosis. 

 

 

Resultados  

  

A Insuficiência renal  
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É importante conceituar os termos aqui explorados para melhor 

compreensão do leitor. 

A insuficiência renal aguda é a redução drástica da função renal em horas 

ou dias.Refere-se principalmente à diminuição do ritmo de filtração glomerular, 

porém ocorre também disfunções no controle do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-

básico.Podem ocorrer alterações hormonais,como a deficiência de eritropoetina e de 

vitamina D. 

A Insuficiência renal crônica é a perda lenta,progressiva e irreversível das 

funções renais.Sendo assim,esta perda resulta em processos adaptativos,isso 

mantém o paciente sem sintomas da doença,até que tenham perdido cerca de 50% 

de sua função renal,a partir daí,podem aparecer sintomas e sinais que nem sempre 

incomodam o suficiente para o paciente procurar ajuda médica,como anemia 

leve,pressão alta,edema (inchaço) dos olhos e pés,mudança nos hábitos de urinar e 

do aspecto da urina.Deste ponto até que os rins estejam funcionando somente 10 a 

12% da função renal normal,pode-se tratar os pacientes com medicamentos e 

dieta.Quando a função renal se reduz abaixo desses valores,torna-se necessário o 

uso de outros métodos de tratamento da insuficiência renal: diálise ou transplante.4 

 

O Gadolínio 

 

 O Gadolínio é um metal pesado da série dos lantanídeos,usado como 

base para contraste na ressonância magnética, considerado muito mais seguro que 

outros contrastes,como os iodados, porém ainda,apresenta riscos a saúde. 

Para o Gadolínio ser usado como agente contrastante,é necessário que 

ele tenha solubilidade em água,porém sua forma solúvel (iônica) Gd³ é altamente 

tóxica para o organismo,podendo se precipitar em vários órgãos e desencadear o

processo de transmetalação.Sendo assim, ele é associado a moléculas orgânicas 

maiores,chamadas quelantes,que aumentam a estabilidade e solubilidade do 

metal,tornando-o mais seguro. 

Podemos classificar os compostos à base de Gd em 4 categorias de 

acordo com a sua capacidade de dissociação de seu quelante,são eles,lineares e 

cíclicos de acordo com sua estrutura bioquímica,e iônicos e não e iônicos,de acordo 

com sua carga.Os compostos macrocíclicos apresentam maior afinidade entre Gd e 
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quelante,tornando o composto mais estável e mais seguro.Há também os agentes 

mistos,ou seja, são excretados por via renal e hepática, sendo que a excreção pelos 

hepatócitos determina importante efeito na caracterização de lesões 

hepáticas.Porém,não é tão utilizado devido ao seu custo mais elevado.5 

A transmetalação é facilitada por, substancias como Cálcio, Zinco, Cobre, 

Ferro ou ácidos endógenos, que desestabilizam esse complexo, dissociando o Gd³ 

do quelante, tornando-o tóxico novamente e ficando livre na corrente sanguínea, 

precipitando-se em vários órgãos.Um estudo demonstrou que o gadolínio tem 

capacidade de induzir apoptose nas células tubulares renais (necrose tubular 

aguda) , fato semelhante ao que ocorre nos contrastes iodados. 

No caso do Cálcio II, com o qual o Gadolínio é muito parecido, este pode 

tomar o lugar do Ca no organismo, porém não vai exercer a mesma função, dando o 

surgimento as contraturas musculares. Em outros casos,o Gd³ pode ser fagocitado 

por macrófagos que produzem citocinas pró fibróticas, as fibronectinas, provocando 

o espessamento da pele e mucosas. 

O Gadolínio na sua forma livre é um potente inibidor dos canais de 

Cálcio,podendo se depositar em tecidos cujas taxas de excreção são baixas,além de 

possuir uma considerável toxicidade neurológica e cardiovascular. 

A meia vida do Gadolínio em uma pessoa com função nefrológica normal 

é cerca de 1:30h,excretando mais de 90% do composto em 24 horas.Contudo,há 3 

compostos que são exceção,ácido gadoxético (Primovist),Gadofosveset trisodium 

(vasovist) e Gadobenate dimeglumine,que apresentam porcentagem de excreção 

inferior a considerada normal nos outros compostos. 

Podemos observar a atuação do gadolínio conforme a figura 2. 

 

 

 

Figura 2 
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Manifestações do Gadolínio em doentes renais 

 

Em pacientes com doença renal, a meia vida do Gd aumenta;no estágio 

III,sua meia vida é de 5,6 horas;no estágio IV,é de 9,2 horas e no estágio V quando o 

paciente não faz diálise,a meia vida de eliminação pode chegar a até 34,3 horas.  

A diálise convencional continua sendo a melhor forma de remoção de 

gadolínio do organismo de pacientes com doenças renais,visto que a diálise 

peritoneal não mostrou-se eficiente na remoção do gadolínio,devido ao seu baixo 

peso molecular e baixa ligação a proteínas. 

Constataram mais de 300 casos de FNS em pacientes com insuficiência 

renal crônica grave, insuficiência renal aguda ou em pacientes em diálise, após a 

exposição desses pacientes ao Gadolínio no exame de ressonância magnética. ¹ 

Sua ocorrência está intimamente relacionada com a utilização de 

Gadolínio, principalmente em paciente com estágio 4 e 5 de insuficiência renal 

aguda grave, sendo oportuno que pacientes nestas condições não devem ser 

expostos ao meio de contraste com Gadolínio na ressonância magnética.³ 

Em pacientes com função renal normal,o Gadolínio foi excretado 



8 

 

 

 

rapidamente por filtração glomerular,não houve constatação de desenvolvimento de 

FNS.Em pacientes com insuficiência renal moderada ou grave,a excreção foi lenta e 

prolongada;estes pacientes foram encaminhados para sessões de hemodiálise, 

como fator de proteção renal.¹ 

Foi relatado que os pacientes que desenvolvem a FNS possui o que foi  

denominado pelos médicos neste artigos a chamada “tríade de insuficiência renal”, 

qual seja, insuficiência renal aguda, crônica, em que o paciente já se encontra em 

hemodiálise ou diálise peritoneal  e um estado pró-inflamatório ( infecção com 

evento isquêmico, lesão tecidual advindo de trauma ou tumor maligno, cirurgia 

recente e trombose)  e exposição ao gadolínio.9 

 

Manifestações clínicas 

 

As manifestações clínicas se apresentam como alterações cutâneas que 

apareceram dias ou semanas depois da exposição ao gadolínio, elas foram 

caracterizadas por espessamento e endurecimento da pele 

associada com hiperpigmentação marrom, contudo estas alterações afetaram 

inicialmente a parcela distal dos membros inferiores, progredindo para a proximal, 

inclusive podendo atingir o tronco e órgãos internos ,a face não é afetada. Tais 

lesões podem ser pruriginosas, dolorosas ou apresentarem sensação de queimação 

local. Em alguns casos, pode haver contraturas e restrições de movimentos.1,2,3,4 

 Cabe relatar que a qualidade da imagem no exame de ressonância 

magnética para poder diagnosticar uma doença também muito grave, se faz 

necessário, a utilização do recurso de contraste. 

 

Fatores de risco 

 

O risco de FNS pode ser amenizado quando na identificação de pacientes 

de alto risco, forem tomadas algumas providencias, sendo a rápida hidratação, a es-

tratégia preventiva ideal. Mas em situações de um procedimento de emergência, 

quando não há tempo suficiente para pré hidratação, um protocolo de infusão com 
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bicarbonato de sódio é preferível. Há uma falta de evidências para apoiar o uso da 

via oral ou intravenosa.6 

 

Os fatores de risco atualmente conhecidos são: 

 

 Insuficiência renal - Descrita melhor anteriormente; 

 Dose de GBCA - Evitar o uso de uma dose mais alta que 0,1 mmol/kg em 

pacientes com TFG menor que 30ml/min reduz substancialmente o risco de FNS; 

 Tipo de GBCA - Agentes macrocíclicos são mais seguros em comparação 

aos lineares; 

 Eventos pró inflamatórios - Definidos como cirurgia recente grande,infecção 

ou evento vascular.Teoricamente,os fibrócitos circulantes no sangue devido ao even-

to pró inflamatório contínuo são atraídos pelo Gd e depositados na pele e outros ór-

gãos.Essa atração pode ocorrer devido a fagocitose do Gd pelos macrófagos e libe-

ração de citocinas que atraem fibrócitos circulantes.Na ausência de inflamação in-

tensa,não haverá fibrócitos circulantes suficientes para provocar FNS. 

Além disso,as condições pró-inflamatórias associadas à lesão,aumentam localmente 

o compartimento extravascular extracelular,nesse caso,quando há ocorrência de e-

demas,há a saída lenta do GBCA,elevando o risco da FNS; 

 Idade - A idade mais jovem foi associada ao maior risco de desenvolvimento 

da FSN,teoricamente o sistema imune mais fortemente ativo em paci-

entes jovens e de colágeno reduzida síntese em pacientes mais velhos.No entanto,o 

pico de incidência da FNS ocorre em pacientes ao redor de 50-60 anos de idade; 

 Hiperfosfatemia - Normalmente o Gd3+ seria reassociado ao quelante,porém 

é associado irreversivelmente a fosfatos,e se precipita nos tecidos.Após isso,a 

dissociação do quelante se torna unidirecional,esse processo é catalisado na pre-

sença de fosfatos no soro. 

 Epoetina,acidose - A epoetina é usada para tratamento de anemia em paci-

entes em diálise por estimular indiscriminadamente a medula óssea,isso pode ser 

considerado como evento pró inflamatório. 

A dissociação do Gadolínio de seu quelante é mais facilmente realizada 

em ambiente ácido.Porém,acidose é comum em pacientes com insuficiência renal.¹ 
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Tratamento 

 

Foram apresentadas diversas terapias medicamentosas em pacientes 

com insuficiência renal. Quanto a eficácia de anticoagulante na insuficiência renal, 

apontaram que a heparina de baixo peso molecular têm nomeadamente melhoradas 

as opções  para anticoagulação,comparada com antagonistas fluidas de heparina e 

vitamina K . 7 

Com base nos fatores de risco potenciais, a indicação do gadolínio em 

paciente com doença renal crônica, diagnosticada em grau mínimo três, não devem 

ser avaliados risco-benefício do exame, ou seja, o uso do contraste só é seguro em 

pacientes que não apresentam insuficiência renal,visto que não há ocorrência 

conhecida de FNS em pacientes com função renal normal. 

               Quando o uso de GBCA é necessária para o diagnóstico, é possível reduzir 

a administração total de gadolínio através da 

utilização de agentes com maior relaxividade, obtendo imagens de elevada 

resistência a campos magnéticos, e dispositivos de compressão do corpo.  

A N-acetilcisteína é um aminoácido antioxidante que em um estudo 

demonstrou o seu possível efeito protetor sobre a nefrotoxicidade. Sua administração 

em ratos nefrectomizados resulta em uma série de efeitos negativos.Em ratos 

normais o Gd não mostrou ser nefrotóxico e o uso de N-Acetilcisteína (NAC) 

isoladamente por um curto período de tempo não demonstrou nenhum efeito.O uso 

de NAC reverteu todas as alterações provocadas pelo Gd.Sendo assim,o NAC pode 

ser usado como profilaxia da toxicidade associada ao Gd.12 

 

Considerações finais 

 
A FNS é uma doença progressiva e potencialmente fatal descrita em 

pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, com filtração glomerular 

<30mL/min/1,73m² e expostos a contrastes contendo gadolínio.Ela acomete a pele e 

diversos tecidos do corpo, não se tem certeza sobre sua fisiopatogênese, os dados 

existentes na literatura permitem sugerir recomendações visando prevenção e 

minimizar os riscos para se adquirir esta doença. De acordo o FDA, não há nenhum 
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agente contraste considerado completamente seguro para o uso em pacientes com 

insuficiência renal.  

Os perfis dos pacientes que mais correm riscos nefrogênicos quando 

expostos ao GBCA são pacientes com insuficiência renal aguda, principalmente 

associado à insuficiência hepática;transplantados renais;pacientes com doença renal 

estágio 4 ou 5 e sem terapia dialítica e em hemodiálise ou diálise peritoneal. 

Para aqueles pacientes com creatinina sérica elevada é recomendável 

que se estime a função renal, visando a segurança na realização do exame de 

ressonância magnética. 

Se o exame de ressonância magnética com gadolínio for realmente 

essencial, recomenda-se o uso da menor dose possível e pré-hidratação, evitando 

os quelantes de gadolínio lineares,múltiplas exposições ao gadolínio. O paciente 

deve ser informado do risco, benefício e alternativas. 

Até o momento, não há uma terapia ou combinação de terapias que 

mostre um benefício consistente na FNS quanto à recuperação da função renal. 

As informações sobre essa doença e suas origens,efeitos e fatores de 

risco ainda são escassas,havendo a necessidade de estudos mais apurados e 

detalhados sobre a FNS. 
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