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Amiodarona é um antiarrítmico que prolonga a duração de potencial de ação 
e do período refratário no tecido cardíaco. Prolonga a condução AV e diminui 
a automaticidade dos disparos espontâneos nas fi bras de Purkinje. A absorção 
gastrintestinal é lenta e variável (20 a 50%), pode ser administrada com a al-
imentação. Início de efeito, via oral, entre 2 a 3 dias a até 2 a 3 meses. A bio-
transformação é hepática e origina o metabólito ativon (desetilamiodarona). A 
excreção é biliar.

INDICAÇÕES:

Amiodarona é indicada nos estados de arritmias ventriculares e supraventricu-
lares, quando não há resposta aos tratamentos convencionais.

DOSE:

Adulto: Arritmia ventricular: via oral, dose de ataque de 800 a 1600mg/dia, du-
rante 1 a 3 semanas, manutenção: 400mg/dia. Arritmia supraventricular: via oral, 
dose de ataque entre 600 a 800mg/dia, durante 1 semana. Manutenção: 200 a 
400mg/dia. 
Criança: dose de ataque: via oral, 10mg/kg/dia durante 10 dias. Manutenção: 
2,5mg/kg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações adversas mais freqüentes: neurotoxicidade, depósitos córneos assin-
tomáticos de pigmentação marron-amarelado, alterações gastrintestinais, 
pneumonite intersticial, alveolite, constipação e cefaléia.

PRECAUÇÕES:

- Suspender o uso na ocorrência de sintomas de toxicidade pulmonar.
- Proteger a pele da luz solar durante o tratamento e vários meses após a 
suspensão do uso: pode ocorrer queimaduras.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante com outros antiarrítmicos aumenta o risco de taquiar-
ritmias. Com anticoagulantes derivados da cumarina inibe o metabolismo e 
potência desses anticoagulantes. Os bloqueadores beta-adrenérgicos ou dos ca-
nais de cálcio potenciam bradicardias. A Amiodarona aumenta a concentração 
sérica da digoxina e outros glicosídeos cardiotônicos. Associação com diuréticos 
aumenta o risco de arritmias por hipopotassemia.

CONTRA-INDICAÇÃO:

A Amiodarona é contra-indicada em bloqueio auriculoventricular preexistente, 
Pneumonite, Fibrose pulmonar. Bradicardia por disfunção grave do nódulo si-
nusal, exceto se controlada por marcapassos.
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