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Metildopa é um agente anti-hipertensivo cuja a ação é provavelmente devida à 
sua biotransformação para alfametilnoreprinefrina, que diminui a pressão arte-
rial por estimulação dos receptores alfa 2-adrenérgicos centrais, forma os falsos 
neurotransmissores, e/ou reduz as atividade da renina plasmática. A absorção 
gastrintestinal é variável, aproximadamente 50%, ligação proteica é baixa, a bio-
transformação é hepática, excreção é renal, a Metildopa oral não absorvida é 
excretada na forma inalterada nas fezes.

INDICAÇÕES:

Metildopa é indicada em pacientes com hipertensão arterial moderada a severa.

DOSE:

Adulto: início: via oral, 250mg 2 ou 3 vezes/dia, nas primeiras 48 horas. A se-
guir, a posologia diária pode ser aumentada ou diminuída a intervalos de pelo 
menos 2 dias, até que se obtenha uma resposta adequada. Para minimizar a 
sedação, iniciar o aumento da posologia à noite. Manutenção: a dose diária usu-
al de Metildopa é 500mg à 2g fracionados em 2 a 4 vezes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: edema periférico, febre, depressão ou ansiedade; náu-
seas, vômito, anemia hemolítica, lupo eritematoso.

PRECAUÇÕES:

- A Metildopa diminui ou inibe o fl uxo salivar, o que contribui para o desenvolvi-
mento de cáries, doenças periodontais e candidíase oral.

- Pode ocorrer tolerância após 2 a 3 meses de terapia. A adição de um diurético, 
ou aumentando a dose de Metildopa, restabelece-se o controle da pressão.

- O uso de Metildopa pode provocar anemia hemolítica Coombs positivo. Neste 
caso, suspender a medicação até a remissão da anemia.

INTERAÇÕES:

Quando a Metildopa e o lítio são administrados concomitantemente, o paciente 
deve ser cuidadosamente controlado quanto aos sintomas de toxicidade por 
lítio. Metildopa em combinação com outros medicamentos anti-hipertensivos, 
pode ocorrer potencialização da ação anti-hipertensiva.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Metildopa é contra-indicada em pacientes com doença hepática ativa (cirrose, 
hepatite).
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