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Resumo 
 
Fundamento: Em 2007, a Food and Drug Administration determinou revisões quanto 
a segurança dos agentes de contraste ecocardiográfico (ACE) disponíveis no mercado, 
após relatos de mortes ocorrendo com  a administração do ACE. Ao longo desses 
anos, diversos estudos comprovaram a segurança dos ACE, porém com poucos 
estudos relacionados ao Sonovue®.    
 
Objetivos: Avaliar a incidência de reações alérgicas ao Sonovue® durante o 
Ecocardiograma sob estresse farmacológico (EEF) e  comparar a incidência de 
arritmias, efeitos colaterais menores e adversos como infarto agudo do miocárdio 
(IAM) e morte com 24 horas  e 30 dias, entre os grupos.  
 
Métodos: Estudo observacional e prospectivo, no qual 2346 pacientes foram 
submetidos ao EEF e divididos em 2 grupos: grupo 1(com ACE, n=1099) e grupo 2    
( sem ACE,  n=1247). Os pacientes foram avaliados durante o EEF, 24 horas e 30 
dias.   
 
Resultados: Observou-se que pacientes do grupo 1 possuem índice de Massa 
Corpórea (IMC) maior (31,2±7,3  vs 28,1±5,5 kg/m2 com p<0,001) , sem diferença em 
relação à idade (64,4±13,2 vs 64,5±12,3 anos com p=0,924) e com predomínio de 
homens (55,8% vs 41% com p<0,001). O grupo 1 apresentou  menos arritmias como 
extra-sístole ventricular (180/16,4% vs 247/19,8%, p=0,032), taquicardia paroxística 
supraventricular (2/0,2% vs 15/1,2%,p=0,003) e nenhum adverso como IAM e óbito. 
No grupo 2,  ocorreram, com menos de 24 horas, um infarto agudo do miocárdio       
(-/0,0% vs 1/01%, p=0,516) e dois óbitos na avaliação de 30 dias (-/0,0% vs 2/0,1%, 
p=0,282). A incidência de reações alérgicas relacionada ao Sonovue® foi de 0,3% 
(urticária). Não houve caso de reação anafilática. 

Conclusão: Sonovue® demonstrou segurança não sendo observado mortes, IAM e 
reações anafiláticas durante o seum emprego durante o EEF. Houve menor incidência 
de efeitos colaterais menores, eventos adversos e arritmias quando utilizado durante o 
EFF. 

 
 
 
 
 
 
	


