	
  

MEDICAMENTOS QUE PODEM SER USADOS E OS
CONTRAINDICADOS NA DOENÇA DE PARKINSON
FINALIDADE

MEDICAÇÕES SEGURAS
(principio ativo)

Antipsicóticos

•
•

Medicamentos
para dor

Quetiapina
clozapina

A maioria é segura para usar,
mas medicações soníferas
podem causar confusão ou
psicoses e constipação.

EVITAR AS MEDICAÇÕES
(principio ativo)
EVITAR todos os outros antipsicóticos típicos e atípicos
Se o paciente estiver tomando
inibidor da MAO-B como
selegilina ou rasagilina (ainda
indisponível
no
Brasil),
EVITAR:
•

Anestésicos

Marque consulta com um
anestesista, e neurologista
(especialista em distúrbios de
movimentos), para
determinar o melhor
anestésico a ser utilizado

meperidina

Se o paciente estiver tomando
inibidor da MAO-B como
selegilina
ou
rasagilina,
EVITAR:
•
•
•
•
•
•
•

meperidina
tramadol
droperidol
methadona
propoxifeno
ciclobenzaprina
halotano

Medicamentos
para náusea e
trato
gastrointestinal

•
•
•
•
•

domperidona
trimetobenzamida
ondansetrona
dolasetrona
granisetrona

•
•
•
•

proclometazina
metoclopramida
prometazina
droperidol

Antidepressivos

•
•
•
•
•
•

fluoxetina
sertalina
paroxetina
citalopram
escitalopram
venlafaxina

•

amoxapina

Alerta Especial: alguns medicamentos como benzodiazepínicos, relaxantes
musculares, medicamentos para controle da bexiga e outras medicações usadas
para o sono e dor podem causar confusão, alucinações e outros sintomas.

“COMPARTILHE ISTO COM O SEU MÉDICO”
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ATENÇÃO: ESPECÍFICO PARA PACIENTES QUE FIZERAM CIRUGIA
PARA IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DBS

Se você tem um dispositivo de Estimulação Cerebral Profunda (DBS),
determinadas precauções devem ser tomadas para realização do exame de
ressonância magnética.
• O exame de ressonância magnética não deve ser feito ao menos que o
hospital tenha experiência na realização deste procedimento de captura
de imagens em pacientes com DBS ajustado para 0.0 volts.
• O exame de ressonância magnética nunca deve ser feito se o
marcapasso estiver localizado no abdômen ou abaixo e o exame de
ressonância magnética não pode ser utilizada para imagem de
estruturas da partes do corpo mais baixas do que a cabeça (pescoço,
abdômen, braços, pernas ou abaixo) já que um aquecimento perigoso
do chumbo pode ocorrer.

Precauções com eletrocardiograma e eletroencefalograma:
• Desligue o dispositivo de DBS antes de realizar o eletrocardiograma ou
eletroencefalograma;
• A diatermia deve ser evitada.
Fonte:
National Parkinson Foundation (Aware in Care of Parkinson’s Disease)

Tradução Carolina Nobre – UFG
Correção e Adaptação: Danielle Ianzer – Projeto Vibrar Parkinson

documento	
  2	
  –	
  informativos	
  medicamentos	
  -‐	
  v1	
  	
  -‐	
  05/2015	
  

	
  

2	
  

