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Introdução:/Justificativa/Fundamentação
A amiodarona acumula-se no pulmão em grande parte nos macrófagos e pneumócitos do tipo 2. A 
doença intersticial é droga-induzida, podendo desenvolver-se desde alguns dias após a dose inicial 
até muitos anos de tratamento. Os sintomas clínicos podem oscilar de tosse seca e discreta 
dispneia até insuficiência respiratória clássica, sendo o cansaço aos esforços o quadro clínico 
predominante. A progressão para fibrose pulmonar irreversível ocorre em 30% dos casos.



Objetivos: Incluir a pneumonia em organização induzida por amiodarona nos diagnósticos 
diferenciais de pacientes que se apresentam com dispneia.

Delineamento e Métodos: MVF, 56 anos, sexo feminino, portadora de doença pulmonar obstrutiva 
crônica grau I e fibrilação atrial paroxística e valvopatia mitral de etiologia reumática. Fazia uso 
regular de: losartana (50 mg por dia), AAS (100 mg por dia) e amiodarona (200 mg por dia). Admitida 
no hospital Belo Horizonte com relato de tosse seca, dispneia progressiva, evoluindo aos mínimos 
esforços. Exame físico evidenciando ritmo cardíaco regular com sopro sistólico grau II/VI, taquicardia 
e taquipneia. Aparelho respiratório com murmúrio vesicular diminuído difusamente, sem ruídos 
adventícios. 

Resultados: Exames laboratoriais sem critérios infecciosos, radiografia de tórax evidenciou 
opacidades heterogêneas difusas, predominando em bases e confluentes. Internada para extensão de 
propedêutica, onde foi descartada descompensação cardíaca. Tomografia de tórax de alta resolução 
evidenciou doença broncopulmonar obstrutiva crônica com enfisema centrolobular, além de áreas de 
opacificação em vidro fosco com retração do parênquima e ectasias brônquicas sugestivas de 
bronquiolite obliterante com pneumonia em organização.  A suspeita de doença pulmonar induzida 
por amiodarona foi confirmada posteriormente em biópsia transbrônquica. Realizada substituição da 
amiodarona pela propafenona (300 mg de 12/12h) e iniciado prednisona (40mg por dia), com 
excelente resposta clínica e radiológica ao tratamento instituído.



Discussão: Estão descritos na literatura poucos casos de toxicidade pulmonar por amiodarona em 
doentes com doses diárias inferiores a 400 mg. A apresentação clínica consiste, na maioria dos 
casos, em dispneia aos esforços, febrícula e tosse seca, sendo difícil o seu diagnóstico, pela sua 
semelhança com outras patologias como a insuficiência cardíaca, infecções bacterianas, tuberculose 
ou outras alveolites. Os exames complementares de diagnóstico mais úteis são a tomografia 
computadorizada torácica, onde se observa um padrão de alveolite, e as provas de função 
respiratória. A suspensão do tratamento com a amiodarona é efetivo no desaparecimento das 
queixas. A corticoterapia está indicada nas lesões pulmonares extensas.

Conclusão:  A pneumonia em organização pode levar a dispneia com potencial de evolução para 
síndrome do desconforto respiratório agudo. Uma das prováveis etiologias é droga-induzida, sendo 
a amiodarona responsável por toxicidade pulmonar em cerca de 5 a 7% dos pacientes. Existe maior 
correlação com a dose cumulativa total do que com nível sérico da droga, sendo assim deve ser 
lembrada como etiologia nos pacientes com dispneia que fazem uso dessa medicação.

Bibliografia:
1. Kennedy JI, Myers JL, Plumb VJ, Fulmer JD. Amiodarone pulmonary toxicity. Clinical, radiologic, 

and pathologic correlations. Arch Intern Med 1987;147:50–55.        
2.  Ben-Noun. Drug-induced respiratory disorders: incidence, prevention and management. Drug 

Saf 2000; 23(2):143-164. 
3. Miller JM. Zipes DP. Management of the patient with cardiac arrhythmias. In: Braunwald E. 

Zipes DP. Libby P. eds. Heart Disease: a textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia: W.B. 
Saunders Company 2001: 700-766.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

