
ADENOSCAN®

(injeção de adenosina)

SOMENTE PARA INFUSÃO INTRAVENOSA

Descrição
A adenosina é um nucleosídeo endógeno que ocorre em todas as células do corpo. É quimicamente 6 
amino-9-beta-D-ribofuranosil-9-H-purina e tem a seguinte fórmula estrutural:

C10H13N5O4 267,24

A adenosina é um pó cristalino branco. É solúvel em água e praticamente insolúvel em álcool. A 
solubilidade aumenta aquecendo e diminuindo o pH da solução.
Cada frasco de Adenoscan contém uma solução estéril e não pirogênica de adenosina 3 mg/mL e 
cloreto de sódio 9 mg/mL em água para injeção, qs O pH da solução está entre 4,5 e 7,5.

Farmacologia Clínica
Mecanismo de ação
A adenosina é um potente vasodilatador na maioria dos leitos vasculares, exceto nas arteríolas aferentes renais e 
nas veias hepáticas, onde produz vasoconstrição. Acredita-se que a adenosina exerça seus efeitos farmacológicos 
através da ativação de receptores de purina (superfície celular A1e A2receptores de adenosina). Embora o 
mecanismo exato pelo qual a ativação do receptor de adenosina relaxa o músculo liso vascular não seja 
conhecido, há evidências para apoiar tanto a inibição da corrente lenta de cálcio que reduz a captação de cálcio, 
quanto a ativação da adenilato ciclase através de A.2
receptores nas células musculares lisas. A adenosina também pode diminuir o tônus   vascular modulando a 
neurotransmissão simpática. A captação intracelular de adenosina é mediada por um sistema específico de 
transporte de nucleosídeos transmembrana. Uma vez dentro da célula, a adenosina é rapidamente fosforilada 
pela adenosina quinase em adenosina monofosfato, ou desaminada pela adenosina desaminase em inosina. 
Esses metabólitos intracelulares da adenosina não são vasoativos.

A captação miocárdica de tálio-201 é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo coronariano. Uma vez que o 

Adenoscan aumenta significativamente o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias normais com pouca ou nenhuma
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aumento nas artérias estenóticas, o adenoscan causa relativamente menos captação de tálio-201 nos territórios 
vasculares supridos pelas artérias coronárias estenóticas, ou seja, uma diferença maior é observada após o adenoscan 
entre áreas atendidas por vasos normais e áreas atendidas por vasos estenóticos do que antes do adenoscan.

Hemodinâmica
A adenosina produz um efeito cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo direto no coração, 
presumivelmente devido a A.1agonismo do receptor, e produz vasodilatação periférica, presumivelmente devido a 
A2agonismo do receptor. O efeito líquido do adenoscan em humanos é tipicamente uma redução leve a moderada 
da pressão arterial sistólica, diastólica e média associada a um aumento reflexo da frequência cardíaca. 
Raramente, foram observadas hipotensão e taquicardia significativas.

Farmacocinética
A adenosina administrada por via intravenosa é rapidamente eliminada da circulação através da captação celular, 
principalmente por eritrócitos e células endoteliais vasculares. Esse processo envolve um sistema transportador de 
nucleosídeo transmembrana específico que é reversível, não concentrado e bidirecionalmente simétrico. A 
adenosina intracelular é rapidamente metabolizada por fosforilação em monofosfato de adenosina pela adenosina 
quinase ou por desaminação em inosina pela adenosina desaminase no citosol. Uma vez que a adenosina quinase 
tem um K mais baixome Vmáximodo que a adenosina desaminase, a desaminação desempenha um papel significativo 
apenas quando a adenosina citosólica satura a via de fosforilação. A inosina formada pela desaminação da 
adenosina pode deixar a célula intacta ou pode ser degradada em hipoxantina, xantina e, finalmente, ácido úrico. 
O monofosfato de adenosina formado pela fosforilação da adenosina é incorporado ao pool de fosfato de alta 
energia. Enquanto a adenosina extracelular é eliminada principalmente pela captação celular com meia-vida de 
menos de 10 segundos no sangue total, quantidades excessivas podem ser desaminadas por uma ectoforma de 
adenosina desaminase. Como o Adenoscan não requer função hepática ou renal para sua ativação ou inativação, 
não se espera que a insuficiência hepática e renal altere sua eficácia ou tolerabilidade.

Testes clínicos
Em dois estudos comparativos cruzados envolvendo 319 indivíduos que podiam se exercitar (incluindo 106 
voluntários saudáveis   e 213 pacientes com doença coronariana conhecida ou suspeita), as imagens do 
adenoscan e do exercício com tálio foram comparadas por observadores cegos. As imagens foram concordantes 
para a presença de defeitos de perfusão em 85,5% dos casos pela análise global (paciente a paciente) e em até 
93% dos casos com base nos territórios vasculares. Nesses dois estudos, 193 pacientes também tinham 
arteriografia coronária recente para comparação (voluntários saudáveis   não foram cateterizados). A sensibilidade 
(Adenoscan verdadeiro positivo dividido pelo número de pacientes com angiografia positiva (anormal)) para 
detectar doença angiograficamente significativa (redução ≥50% no diâmetro luminal de pelo menos um vaso 
principal) foi de 64% para Adenoscan e 64% para exercício testando, enquanto a especificidade (verdadeiro 
negativo dividido pelo número de pacientes com angiogramas negativos) foi de 54% para o adenoscan e 65% para 
o teste de esforço. Os limites de confiança de 95% para a sensibilidade do adenoscan foram de 56% a 78% e para 
especificidade foram de 37% a 71%.

Estudos com cateter de fluxo Doppler intracoronário demonstraram que uma dose de adenoscan intravenoso de 
140 mcg/kg/min produz hiperemia coronariana máxima (em relação à papaverina intracoronária) em 
aproximadamente 95% dos casos dentro de dois a três minutos do início da infusão. A velocidade do fluxo 
sanguíneo coronário retorna aos níveis basais dentro de um a dois minutos após a interrupção da infusão de 
Adenoscan.

Indicações e Uso



O adenoscan intravenoso é indicado como adjuvante da cintilografia de perfusão miocárdica 
com tálio-201 em pacientes incapazes de se exercitar adequadamente.AVISOS ).

Contra-indicações

O adenoscan intravenoso (injeção de adenosina) não deve ser administrado a indivíduos com:

1. Bloqueio AV de segundo ou terceiro grau (exceto em pacientes com marcapasso artificial funcionante).
2. Doença do nó sinusal, como síndrome do nódulo sinusal ou bradicardia sintomática (exceto em 

pacientes com marca-passo artificial funcional).
3. Doença pulmonar broncoconstritiva ou broncoespástica conhecida ou suspeita (por exemplo, asma).

4. Hipersensibilidade conhecida à adenosina.

Avisos
Parada cardíaca fatal, arritmias ventriculares com risco de vida e infarto do 
miocárdio
Parada cardíaca fatal, taquicardia ventricular sustentada (exigindo ressuscitação) e infarto do miocárdio 
não fatal foram relatados coincidentes com a infusão de Adenoscan. Pacientes com angina instável 
podem estar em maior risco. Medidas de ressuscitação apropriadas devem estar disponíveis.

Bloqueio Nodal Sinoatrial e Atrioventricular
O adenoscan (injeção de adenosina) exerce um efeito depressor direto nos nodos SA e AV e tem o potencial de 
causar bloqueio AV de primeiro, segundo ou terceiro grau ou bradicardia sinusal. Aproximadamente 6,3% dos 
pacientes desenvolvem bloqueio AV com adenoscan, incluindo bloqueio cardíaco de primeiro grau (2,9%), 
segundo grau (2,6%) e terceiro grau (0,8%). O adenoscan pode causar bradicardia sinusal. O adenoscan deve ser 
usado com cautela em pacientes com bloqueio AV de primeiro grau pré-existente ou bloqueio de ramo e deve ser 
evitado em pacientes com bloqueio AV de alto grau ou disfunção do nó sinusal (exceto em pacientes com 
marcapasso artificial funcional). O adenoscan deve ser descontinuado em qualquer paciente que desenvolva 
bloqueio AV de alto grau persistente ou sintomático. A pausa sinusal foi raramente observada com infusões de 
adenosina.

Hipotensão
O adenoscan (injeção de adenosina) é um potente vasodilatador periférico e pode causar hipotensão significativa. 
Pacientes com um mecanismo reflexo barorreceptor intacto são capazes de manter a pressão arterial e a perfusão 
tecidual em resposta ao adenoscan, aumentando a frequência cardíaca e o débito cardíaco. No entanto, o 
adenoscan deve ser usado com cautela em pacientes com disfunção autonômica, doença valvar estenótica, 
pericardite ou derrame pericárdico, doença da artéria carótida estenótica com insuficiência cerebrovascular ou 
hipovolemia não corrigida, devido ao risco de complicações hipotensivas nesses pacientes. Adenoscan deve ser 
descontinuado em qualquer paciente que desenvolva hipotensão persistente ou sintomática.

Hipertensão
Foram observados aumentos na pressão sistólica e diastólica (até 140 mm Hg sistólica em um caso) 
concomitante com a infusão de adenoscan; a maioria dos aumentos resolveu-se espontaneamente em 
alguns minutos, mas em alguns casos, a hipertensão durou várias horas.

Broncoconstrição
O adenoscan (injeção de adenosina) é um estimulante respiratório (provavelmente através da ativação dos 
quimiorreceptores do corpo carotídeo) e a administração intravenosa no homem demonstrou aumentar a 
ventilação minuto (Ve) e reduzir a PCO arterial2causando alcalose respiratória. Aproximadamente 28% dos 
pacientes sentem falta de ar (dispneia) ou vontade de respirar profundamente com o Adenoscan. Essas queixas 
respiratórias são transitórias e raramente requerem intervenção.



Foi relatado que a adenosina administrada por inalação causa broncoconstrição em pacientes asmáticos, 
presumivelmente devido à degranulação de mastócitos e liberação de histamina. Estes efeitos não foram 
observados em indivíduos normais. Adenoscan foi administrado a um número limitado de pacientes com 
asma e foi relatada exacerbação leve a moderada de seus sintomas. Ocorreu comprometimento 
respiratório durante a infusão de adenosina em pacientes com doença pulmonar obstrutiva. O adenoscan 
deve ser usado com cautela em pacientes com doença pulmonar obstrutiva não associada a 
broncoconstrição (por exemplo, enfisema, bronquite, etc.) e deve ser evitado em pacientes com 
broncoconstrição ou broncoespasmo (por exemplo, asma). Adenoscan deve ser descontinuado em 
qualquer paciente que desenvolva dificuldades respiratórias graves.

Fibrilação atrial
A fibrilação atrial foi relatada em pacientes (com e sem histórico de fibrilação atrial) submetidos à 
cintilografia de perfusão miocárdica com infusão de adenosina. Nesses casos, a fibrilação atrial começou 
1,5 a 3 minutos após o início da adenosina, durou de 15 segundos a 6 horas e converteu-se 
espontaneamente ao ritmo sinusal normal.

Precauções

Interações medicamentosas

O adenoscan intravenoso (injeção de adenosina) foi administrado com outros medicamentos cardioativos 
(como agentes bloqueadores beta adrenérgicos, glicosídeos cardíacos e bloqueadores dos canais de 
cálcio) sem interações adversas aparentes, mas sua eficácia com esses agentes não foi avaliada 
sistematicamente. Devido ao potencial de efeitos depressores aditivos ou sinérgicos nos nódulos SA e AV, 
entretanto, o Adenoscan deve ser usado com cautela na presença desses agentes.

Os efeitos vasoativos do Adenoscan são inibidos por antagonistas do receptor de adenosina, como as 
metilxantinas (por exemplo, cafeína e teofilina). A segurança e eficácia do Adenoscan na presença 
desses agentes não foram sistematicamente avaliadas.

Os efeitos vasoativos do Adenoscan são potencializados por inibidores do transporte de nucleosídeos, como 
o dipiridamol. A segurança e eficácia de Adenoscan na presença de dipiridamol não foram 
sistematicamente avaliadas.

Sempre que possível, os medicamentos que possam inibir ou aumentar os efeitos da adenosina devem ser 
suspensos por pelo menos cinco meias-vidas antes do uso do Adenoscan.

Carcinogênese, mutagênese, comprometimento da fertilidade

Não foram realizados estudos em animais para avaliar o potencial carcinogênico do Adenoscan (injeção de 
adenosina). A adenosina foi negativa para potencial genotóxico no ensaio de Salmonella (teste de Ames) e 
de microssoma de mamífero.

A adenosina, no entanto, como outros nucleosídeos em concentrações milimolares presentes por vários tempos de 
duplicação de células em cultura, é conhecida por produzir uma variedade de alterações cromossômicas.

Não foram realizados estudos de fertilidade em animais com adenosina.

Gravidez Categoria C

Não foram realizados estudos de reprodução animal com adenosina; nem foram realizados estudos em 
mulheres grávidas. Como não se sabe se o Adenoscan pode causar danos ao feto quando administrado a 
mulheres grávidas, o Adenoscan deve ser usado durante a gravidez somente se for claramente necessário.



Uso pediátrico

A segurança e eficácia de Adenoscan em pacientes com menos de 18 anos de idade não foram 
estabelecidas.

Uso geriátrico

Os estudos clínicos do Adenoscan não incluíram um número suficiente de indivíduos com idade inferior a 65 
anos para determinar se eles respondem de forma diferente. Outras experiências relatadas não revelaram 
diferenças clinicamente relevantes da resposta de idosos em comparação com pacientes mais jovens. Maior 
sensibilidade de alguns indivíduos mais velhos, no entanto, não pode ser descartada.

Reações adversas
As seguintes reações com incidência de pelo menos 1% foram relatadas com adenoscan intravenoso entre 
1.421 pacientes inscritos em ensaios clínicos controlados e não controlados nos EUA. Apesar da meia-vida 
curta da adenosina, 10,6% dos efeitos colaterais ocorreram não com a infusão de Adenoscan, mas várias 
horas após o término da infusão. Além disso, 8,4% dos efeitos colaterais que começaram coincidentemente 
com a infusão persistiram por até 24 horas após a conclusão da infusão. Em muitos casos, não é possível 
saber se esses eventos adversos tardios são o resultado da infusão de adenoscan.

Lavagem
Desconforto no peito

Dispnéia ou vontade de respirar profundamente Dor 

de cabeça

Desconforto na garganta, pescoço ou 
mandíbula Desconforto gastrintestinal 
Tonturas/tontura Desconforto nos 
membros superiores Insuficiência do 
segmento ST
Bloqueio AV de primeiro grau

Bloqueio AV de segundo grau
Parestesia
Hipotensão
Nervosismo
Arritmias

44%
40%
28%
18%
15%
13%
12%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

Experiências adversas de qualquer gravidade relatadas em menos de 1% dos pacientes incluem:

Corpo como um todo

Desconforto nas costas; desconforto nos membros inferiores; 

fraqueza Sistema cardiovascular

Infarto do miocárdio não fatal; arritmia ventricular com risco de vida; bloqueio AV de terceiro grau; bradicardia; 
palpitação; bloqueio de saída sinusal; pausa sinusal; sudorese; alterações da onda T; hipertensão (pressão 
arterial sistólica > 200 mm Hg)

Sistema nervoso central

Sonolência; Instabilidade emocional; tremores



Sistema Genital/Urinário

Pressão vaginal; urgência 

Sistema respiratório

Tosse
Sentidos Especiais

Visão embaçada; boca seca; desconforto no ouvido; gosto metálico; congestão nasal; escotomas; desconforto 
na língua

Experiência pós-marketing(veja AVISOS)
Os seguintes eventos adversos foram relatados a partir da experiência de marketing com o Adenoscan. Como 
esses eventos são relatados voluntariamente por uma população de tamanho incerto, estão associados a 
doenças concomitantes e múltiplas terapias medicamentosas e procedimentos cirúrgicos, nem sempre é 
possível estimar com segurança sua frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao 
medicamento. As decisões para incluir esses eventos na rotulagem são tipicamente baseadas em um ou mais 
dos seguintes fatores: (1) gravidade do evento, (2) frequência da notificação, (3) força da conexão causal com o 
medicamento ou uma combinação de esses fatores.

Corpo como um todo

Reação no local da injeção

Sistema nervoso central

Atividade convulsiva, incluindo convulsões tônico-clônicas (grande mal) e perda de consciência

Digestivo

Nausea e vomito

Respiratório

Parada respiratória

SUPERDOSAGEM

A meia-vida da adenosina é inferior a 10 segundos e os efeitos colaterais do Adenoscan (quando ocorrem) 
geralmente desaparecem rapidamente quando a infusão é descontinuada, embora efeitos tardios ou persistentes 
tenham sido observados. As metilxantinas, como a cafeína e a teofilina, são antagonistas competitivos dos 
receptores de adenosina e a teofilina tem sido usada para eliminar efetivamente os efeitos colaterais persistentes. 
Em ensaios clínicos controlados nos EUA, a teofilina (injeção intravenosa lenta de 50-125 mg) foi necessária para 
abortar os efeitos colaterais do adenoscan em menos de 2% dos pacientes.

Dosagem e Administração
Apenas para infusão intravenosa.

O adenoscan deve ser administrado como uma infusão intravenosa periférica contínua.



A dose intravenosa recomendada para adultos é de 140 mcg/kg/min infundida por seis minutos (dose 
total de 0,84 mg/kg).

A dose necessária de tálio-201 deve ser injetada no ponto médio da infusão de Adenoscan (ou seja, após 
os primeiros três minutos de Adenoscan). O tálio-201 é fisicamente compatível com o Adenoscan e pode 
ser injetado diretamente no conjunto de infusão do Adenoscan.

A injeção deve ser o mais próximo possível do acesso venoso para evitar um aumento 
inadvertido da dose de Adenoscan (o conteúdo do tubo IV) que está sendo administrado.

Não há dados sobre a segurança ou eficácia de protocolos alternativos de infusão de adenoscan.

A segurança e eficácia de Adenoscan administrado por via intracoronária não foram 
estabelecidas.
O seguinte nomograma de infusão de adenoscan pode ser usado para determinar a taxa de infusão apropriada 
corrigida para o peso corporal total:

Peso do Paciente Taxa de infusão
mL/min

2.1
2.3
2.6
2,8
3,0
3.3
3,5
3.8
4,0
4.2

kg
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

libras

99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Este nomograma foi derivado da seguinte fórmula geral:

Observação:Os medicamentos parenterais devem ser inspecionados visualmente quanto a partículas e 
descoloração antes da administração.

Como fornecido

Adenoscan (injeção de adenosina) é fornecido em frascos de 20 mL e 30 mL de solução estéril não pirogênica 
em solução salina normal.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 mL (3 mg/mL) em um frasco de vidro flip-top de dose única de 20 mL, embalado individualmente e em embalagens de dez.

Código do produto 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 mL (3 mg/mL) em um frasco de vidro flip-top de dose única de 30 mL, embalado individualmente e em embalagens de dez.

Código do produto 87130



Armazenar em temperatura ambiente controlada 15°-30°C (59°-86°F)

Não refrigerar, pois pode ocorrer cristalização. Se ocorrer cristalização, dissolva os cristais aquecendo até 
a temperatura ambiente. A solução deve estar límpida no momento do uso.

Não contém conservante. Descarte a porção não utilizada. 

Apenas Rx
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