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Apresentar o caso de uma paciente do sexo feminino, de 59 anos, natural de Bom Retiro – Santa Catarina,
que foi internada com suspeita de pneumonia, a qual evoluiu para uma pneumonia em organização (BOOP).
Após estudo clínico, há suspeitas de tratar-se de uma pneumonia induzida pela carbamazepina.

Descrição de um caso ocorrido no município de Lages – Santa Catarina, no ano de 2015.

História Clínica

Queixa Principal

História da Doença Atual

História Patológica Pregressa 

Revisão de Sistemas

“Falta de ar” – “Emagrecimento”

Dispneia  aos mínimos 
esforços, com início a 
cerca de um ano, sem 
fatores atenuantes ou 

agravantes.
Perda ponderal 2Kg nos 

últimos 2 meses.

Apresenta crises 
convulsivas a cerca de 

10 anos, em 
tratamento com 
carbamazepina.

Sistema Respiratório: Tosse 
produtiva a cerca de 2 

semanas, com episódios de
hemoptise..



O raio-x demonstra um padrão
compatível com BOOP.

Exames Complementares

Laboratorial Proteína C reativa: média de 20,0mg/dL

Gasometria 
Arterial

pO₂: média de 48,0mmHg
SatO₂: 87,9% em Ar Ambiente

BAAR Negativo

Raio-x de 
Tórax

Conduta

Antibioticoterapia

Oxigênioterapia

Pulsoterapia com 
metilprednisolona

1g – EV – 3 dias

Alta Hospitalar



Paciente foi internada novamente, após 15 dias da alta hospitalar, apresentando piora do quadro clínico, 
sendo compatível novamente com pneumonia.                                        

Exames de Imagem

Podemos observar 
melhora do padrão, 

porém na TC observa-
se opacidades em vidro 

fosco  multifocais 
assimétricas, 

associadas a sinais 
sugestivos de doença 

intersticial.                                

Por tratar-se de um quadro recorrente, foi levantada a hipótese diagnóstica de pneumonia induzida por medicamento; 
devido ao uso crônico da carbamazepina pela paciente; após avaliação do neurologista em janeiro de 2015, a 

carbamazepina foi substituída pelo hidantal.
Atualmente a paciente encontra-se em acompanhamento mensal, desde a retirada da carbamazepina, a mesma 

apresentou melhora progressiva das queixas e do padrão de imagem pulmonar, apresentou também hipertensão pulmonar 
que está em investigação, porém o diagnóstico definitivo ainda não foi estabelecido. 
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