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O que é um Pielograma Intravenoso (PIV)?
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Fonte: National Kidney and Urologic Diseases Information
Clearinghouse no site http://kidney.niddk.nih.gov

O que é um pielograma
intravenoso?
O pielograma intravenoso, ou PIV, é
um exame radiológico do trato
urinário, o qual é formado pelos rins,
ureteres e a bexiga. O PIV pode
ajudar o seu médico a identificar ou
descartar certos problemas que
possam afetar o trato urinário.

•

deve ser suspenso no dia do PIV
e interrompido durante 2 dias
depois do procedimento.

•

Pedirão que você tire a roupa e
vista uma bata hospitalar.

•

Pedirão que você remova todos
os objetos metálicos, tais como
jóias, óculos e peças de
vestuário com zíper ou fechos de
metal, que possam aparecer e
obscurecer as imagens.

•

É importante informar o técnico
sobre qualquer histórico de
reações alérgicas ao meio de
contraste.

•

No caso de pacientes do sexo
feminino, se houver a menor
possibilidade de estar grávida, ou
se estiver amamentando, não
deixe de informar o técnico a
respeito disso antes do exame.

• O seu médico lhe dará instruções
específicas
sobre
quaisquer
restrições alimentares, consumo de
líquidos e preparação das funções
intestinais antes do dia do
procedimento.
•

Talvez seja necessário suspender
certos medicamentos antes do dia
do procedimento, ou no próprio dia,
de forma que é importante você
rever com o seu médico e/ou
técnico de radiologia todos os
medicamentos que você está
tomando atualmente. Por exemplo,
o medicamento Glucophage, que
alguns pacientes diabéticos tomam,

Como é realizado o PIV?
•

•

•

•

•

•

O técnico o(a) ajudará a
posicionar-se na mesa de exame
e uma imagem preliminar será
tirada.
Em seguida, a enfermeira
utilizará uma agulha muito
pequena para injetar meio de
contraste em uma veia do seu
braço. Alguns pessoas têm uma
sensação de calor quando o
meio de contraste é injetado.
O meio de contraste percorrerá a
sua corrente sangüínea, fazendo
com que os rins, ureteres e a
bexiga se tornem visíveis na
radiografia. O meio de contraste
acabará sendo eliminado do seu
organismo pela urina.
Cada vez que for tirada uma
radiografia, pedirão que você
permaneça
absolutamente
imóvel, segurando a respiração
durante alguns segundos. Uma
série de radiografias serão
tiradas para que todo o seu trato
urinário possa ser visualizado.
Antes de terminar o exame,
pedirão para você ir ao banheiro
esvaziar a bexiga para que seja
tirada mais uma radiografia com
a bexiga vazia.
Depois da conclusão do exame e
da verificação das radiografias
pelo radiologista, você poderá
vestir-se e ir embora.

O PIV é um procedimento
seguro?
O aparelho de Raios-X produz um
feixe de Raios-X cuidadosamente
direcionado apenas na região do
corpo que estiver sendo examinada.
Nenhuma radiação permanece no
organismo depois do exame. É
possível, mas não comum, que o(a)
paciente sofra uma reação alérgica
ao meio de contraste injetado.
No caso de pacientes do sexo
feminimo, se houver a menor
possibilidade de estar grávida, ou
se
estiver
amamentando,
é
importante informar o técnico a
respeito disso antes do exame
radiológico.
Converse com o técnico radiologista
se você tiver alguma pergunta ou
preocupação com relação ao seu
PIV. Um relatório formal será
encaminhado ao seu médico dentro
de alguns dias após o procedimento.
O seu médico falará com você sobre
os resultados.
Fonte: American College of Radiology. Acessado em
04/2007 do site www.radiologyinfo.org
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