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     Introdução 

 A Doença de Parkinson é uma patologia que acarreta em alterações motoras nos 

indivíduos devido a morte de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra. A 

deficiência de neurotransmissores, em especial, a dopamina, afeta diversas áreas do sistema 

nervoso central à medida que a doença progride, prejudicando a capacidade de controle dos 

movimentos normais no indivíduo, gerando sinais não motores, como depressão, ansiedade, 

distúrbios do sono, disfunção cognitiva, hipotensão ortostática, entre outros. As 

manifestações clínicas mais comuns da Doença de Parkinson são: tremor de repouso, rigidez 

muscular, lentidão durante os movimentos (bradicinesia) e instabilidade postural (postura 

encurvada e flexionada para frente). 

      Antiparkinsoniano 

 

 



 

 

O tratamento da Doença de Parkinson visa reduzir a progressão da mesma e o controle 

dos sinais e sintomas por ela desenvolvidos. Assim, entre as substâncias utilizadas no 

tratamento da doença está a levodopa, a qual alivia os sintomas da doença de Parkinson 

através da descarboxilação para dopamina no cérebro. 

 

  

 
     Descrição 

 Levodopa (L-dopa) é usada para aumentar os níveis de dopamina perdidos na doença 

de Parkinson. É administrada na forma de levodopa já que a dopamina em si não consegue 

atravessar a barreira hematoencefálica. No entanto, a L-dopa é convertida em dopamina 

tanto na periferia quanto no SNC, assim, é administrada em combinação com um inibidor de 

DDC (dopamina-decarboxilase) periférico, como a carbidopa, sem o qual, 90% da levodopa é 

metabolizada na parede intestinal e com uma Inibidor COMT, evita-se cerca de 5% dessa 

perda.  

A forma terapêutica administrada é, portanto, um pró-fármaco que evita a 

descarboxilação no estômago e na periferia da levodopa, permitindo que a mesma atravesse 

a barreira hematoencefálica e, uma vez no cérebro, é convertida no neurotransmissor 

dopamina pela enzima aromática-L-aminoácido descarboxilase. 



 

 

     Indicações 

 • Destinado ao tratamento da doença e da síndrome de Parkinson. É útil para aliviar 

muitos dos sintomas do parkinsonismo, particularmente a rigidez e a bradicinesia. É 

frequentemente útil no controle do tremor, da disfagia, da sialorréia e da instabilidade 

postural, associados com a doença e a síndrome de Parkinson. 

 
  

     Contraindicações 

 Não recomenda-se o uso concomitante com inibidores da monoaminoxidase-A e 

Parkidopa (exceto inibidores da MAO-B em doses baixas). Esses inibidores devem ser 

interrompidos pelo menos duas semanas antes de se iniciar o tratamento com levodopa. 

Também é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à carbidopa ou à 

levodopa e em pacientes com glaucoma de ângulo estreito. 

Dada a possibilidade da levodopa ativar o melanoma maligno, a levodopa não deve 

ser utilizada em pacientes com lesões cutâneas suspeitas e não diagnosticadas ou com 

histórico de melanoma. 

É contraindicado para uso por gestantes e a lactentes. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

  Interação medicamento-medicamento 

 Anti-hipertensivos: Pode ocorrer hipotensão postural sintomática quando 

levodopa for administrada a pacientes sob tratamento com anti-hipertensivos, 

podendo ser necessário ajustar a posologia do anti-hipertensivo. Para 

pacientes em uso de inibidores da MAO, esses inibidores devem ser 

interrompidos pelo menos duas semanas antes de se iniciar o tratamento com 

levodopa. 



 

 

 Antidepressivos: Há raros relatos de reações adversas, incluindo hipertensão 

e discinesia, resultado do uso concomitante com antidepressivos tricíclicos. 

 Antagonistas dopaminérgicos (por ex.: fenotiazidas e butirofenonas): podem 

reduzir os efeitos terapêuticos da levodopa. Além disso, os efeitos benéficos 

da levodopa na doença de Parkinson foram revertidos pela fenitoína e 

papaverina, em alguns relatos. Os pacientes que usam estas drogas com 

Parkidopa devem ser cuidadosamente monitorados quanto à perda de 

resposta terapêutica. 

Interações medicamento-alimento 

Como a levodopa compete com certos aminoácidos, sua absorção pode ser 

prejudicada em alguns pacientes sob dieta rica em proteínas. 

 

 

     Reações Adversas 

 Levodopa torna-se menos eficaz ao longo do tempo. Outros efeitos colaterais também serão 

acumulados à medida que seus sintomas progridem. 

 Movimentos involuntários (discinesia); 

 Com o uso prolongado de levodopa, podem surgir movimentos involuntários (discinesia); 

 Comportamento impulsivo e compulsivo; 

 Um pequeno número de pessoas que tomam levodopa tem problemas com comportamento 

impulsivo e compulsivo; 

 Síndrome de retirada com levodopa (qualquer retirada das drogas de Parkinson precisa ser 

feita gradualmente, sob a supervisão de um profissional de saúde, para evitar o risco de 

desenvolver essa síndrome); 

 Pode levar a sintomas como depressão, ansiedade ou dor.  

 

Outros efeitos secundários comuns incluem: 

 Nausea e vomito; 



 

 

 Pressão arterial baixa (hipotensão); 

 Perda de apetite; 

 Problemas psicológicos; 

 Alucinações (ver, ouvir, sentir e cheirar coisas que não existem); 

 Problemas de sono. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 A dose diária ideal deve ser administrada individualmente, segundo as necessidades 

de cada paciente. 

 A posologia deve ser titulada de acordo com as necessidades individuais, o que pode 

exigir ajuste tanto de cada dose, quanto frequência da administração. 
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