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RESUMO 
 
 

Meios de Contraste: A importância dos exames radiológicos na prática clínica e os cuidados, as 
condutas no preparo e execução do contraste. Os meios de contraste podem ajudar na 
detecção de doenças precocemente e com mais precisão. Além disso, eles podem fornecer 
informações diagnosticas relevantes que, se não existissem, os médicos não seria capazes de 
obter. Assim, eles desempenham um papel crucial para guiar, monitorar e seguir o tratamento. 
Desse modo, estudar os meios de contraste radiológicos quando introduzidos no organismo e 
estudar também as consequências que o contraste pode causar no paciente são objetivos 
deste trabalho. Para tanto, uma pesquisa bibliográfica norteará nosso estudo em busca das 
respostas sobre o meio de contraste e suas consequências quando administradas nos 
pacientes tanto em via oral, via parenteral, via endocavitária e via intracavitária. Dentre as 
descobertas sobre os meios de contraste radiológicos é que quando introduzidos no organismo 
por diferentes vias, conseguem dar melhor definição às imagens radiográficas feitas pelos 
vários métodos de diagnóstico por imagem e sobre os efeitos adversos do uso do contraste, de 
acordo com os autores Koch, Ribeiro e Tonomura, as reações adversas ao meio de contraste 
tendem a ocorrer em pacientes debilitados ou clinicamente instáveis que já apresentam uma 
reação alérgica prévia do meio de contraste. Os sintomas podem variar de leves, moderados e 
graves, podendo ocorrer no corpo do individuo: Sensação de calor e dor, eritema, náuseas e 
vômitos; urticárias com ou sem prurido, tosse do tipo irritativa, espirros, dispneia leve, calafrio, 
sudorese, tontura e cefaleia; edema periorbitário, dor torácica, dispneia grave, taquicardia, 
hipotensão, cianose, agitação, confusão e perda da consciência, podendo levar a óbito. 
Portanto, é de suma importância que o profissional de enfermagem analise o histórico clinico 
deste paciente, a fim de procurar condições clínicas estáveis para prevenir os efeitos adversos. 
Existem situações que podem interferir no uso do meio de contraste, como: alterações da 
função renal, doença cardiovascular grave, convulsões, presença de feocromocitoma, mieloma 
múltiplo e miastenia grave. Alem disso, o manuseio, preparo e administração do contraste é de 
responsabilidade do enfermeiro. Os exames que, geralmente, faz uso de contraste são a 
Ressonância Magnética, Raios-X e Tomografia Computadorizada. Este trabalho, em fase ainda 
inicial de estudos, já nos proporcionou conhecimentos enriquecedores para nossa formação 
profissional, colaborando para nossa atuação com mais segurança e cientes dos sintomas que 
os pacientes sob nossos cuidados poderão ter e, consequentemente, quais procedimentos 
podemos aplicar, ou quais orientações podemos dar aos nossos pacientes. 


