
Folheto informativo: Informação para o doente atividades que possam prejudicar a si mesmo ou aos outros. Esses 
comportamentos são chamados de distúrbios do controle de 
impulsos e podem incluir jogos de azar viciantes, alimentação ou 
gastos excessivos, um desejo sexual anormalmente alto ou um 
aumento nos pensamentos ou sentimentos sexuais.Seu médico 
pode precisar revisar seus tratamentos.

Entacapona 200 mg
comprimidos revestidos por película

entacapona

Leia com atenção todo este folheto antes de 
começar a tomar este medicamento pois 
contém informação importante para si.
• Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
• Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu 

médico ou farmacêutico.
• Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o 

passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo 
que seus sinais de doença sejam os mesmos que os 
seus.

• Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico 
ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 
colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

Uma vez que os comprimidos de Entacapona serão tomados em 
conjunto com outros medicamentos de levodopa, leia também 
atentamente os folhetos informativos destes medicamentos.

A dose de outros medicamentos para tratar a doença 
de Parkinson pode precisar de ser ajustada quando 
começar a tomar Entacapona. Siga as instruções que 
o seu médico lhe deu.

A síndrome maligna dos neurolépticos (SNM) é uma reação 
grave, mas rara, a certos medicamentos, e pode ocorrer 
especialmente quando a entacapona e outros medicamentos 
para tratar a doença de Parkinson são interrompidos 
subitamente ou a dose é subitamente reduzida. Para os 
sintomas de SMN, consulte a Seção 4 (Efeitos colaterais 
possíveis). O seu médico pode aconselhá-lo a interromper 
lentamente o tratamento com Entacapona e outros 
medicamentos para tratar a doença de Parkinson.

3.

O que tem neste folheto
1. O que é Entacapona e para que é utilizado.
2. O que precisa de saber antes de tomar 
Entacapona.

Como tomar Entacapona
4. Possíveis efeitos colaterais.
5. Como conservar Entacapona.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

A entacapona tomada com levodopa pode causar sonolência e, por 
vezes, fazer com que adormeça subitamente. Se isto acontecer, não 
deve conduzir nem utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas 
(ver “Condução de veículos e utilização de máquinas”).

Crianças e adolescentes
A experiência com Entacapona em doentes com menos de 18 
anos é limitada. Portanto, o uso de Entacapona em crianças 
não é recomendado.

1. O que é Entacapona e para que é utilizado
Os comprimidos de entacapona contêm entacapona e são 
utilizados em conjunto com levodopa para tratar a doença de 
Parkinson. A entacapona ajuda a levodopa a aliviar os sintomas da 
doença de Parkinson. A entacapona não tem efeito no alívio dos 
sintomas da doença de Parkinson, a menos que seja tomada com 
levodopa.

Outros medicamentos e Entacapona
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado 
recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo 
medicamentos obtidos sem receita médica ou medicamentos à base de 
plantas.

2. O que você precisa saber antes de tomar
• Entacapona Em particular, informe o seu médico se estiver a tomar 

algum dos seguintes:
• rimiterol, isoprenalina, adrenalina, noradrenalina, 

dopamina, dobutamina, alfa-metildopa, 
apomorfina

• antidepressivos: antidepressivos tricíclicos (como 
amitriptilina, desipramina), maprotilina, 
venlafaxina, paroxetina, inibidores reversíveis da 
monoaminoxidase tipo A (como moclobemida)

• varfarina (usada para diluir o sangue)
• suplementos de ferro. A entacapona pode dificultar a 

digestão do ferro. Portanto, não tome Entacapona e 
suplementos de ferro ao mesmo tempo. Depois de 
tomar um deles, espere pelo menos 2 a 3 horas antes 
de tomar o outro.

Não tome Entacapona:
• se você é alérgico à entacapona ou a qualquer outro

ingredientes deste medicamento (listados na Seção 6).• Os sintomas de alergia incluem falta de ar,
chiado ou dificuldade para respirar; inchaço da face, 
lábios, língua ou outras partes do corpo, erupção 
cutânea, comichão ou urticária na pele
se tem feocromocitoma, um tumor da glândula 
suprarrenal (uma glândula que fica perto do rim) 
porque pode aumentar o risco de hipertensão 
arterial grave
se estiver a tomar certos antidepressivos conhecidos 
como inibidores não seletivos da monoaminoxidase 
(IMAOs). Exemplos incluem fenelzina e tranilcipromina 
(pergunte ao seu médico ou farmacêutico se o seu 
medicamento antidepressivo pode ser tomado em 
conjunto com Entacapona)
se estiver a tomar inibidores reversíveis da monoamina 
oxidase tipo A (como a moclobemida) juntamente com 
inibidores da monoamina oxidase tipo
B (os exemplos incluem selegilina) 
se tiver doença hepática

• se alguma vez sofreu de uma reação rara a 
medicamentos antipsicóticos chamada síndrome 
neuroléptica maligna (SNM). Consulte a secção 4 deste 
folheto (Efeitos secundários possíveis) para os sintomas 
de SNM se alguma vez sofreu de uma doença muscular 
rara chamada rabdomiólise que não foi causada por

• prejuízo. A rabdomiólise causa dor, sensibilidade 
e fraqueza dos músculos, sensibilidade à pressão 
e pode levar a problemas renais.

•

•
Gravidez, amamentação e fertilidade
Não utilize Entacapona durante a gravidez ou se 
estiver a amamentar.
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar 
grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este 
medicamento.

•

Condução e utilização de máquinas A entacapona tomada 
em conjunto com a levodopa pode baixar a pressão arterial, o 
que pode fazer com que se sinta tonto ou tonto. Tenha 
especial cuidado ao conduzir ou utilizar ferramentas ou 
máquinas.

Além disso, a entacapona tomada com levodopa 
pode fazer com que se sinta muito sonolento ou, por 
vezes, adormeça subitamente.

Não conduza ou opere máquinas se sentir estes 
efeitos secundários.•Avisos e Precauções

•Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Entacapona:

Entacapona contém sacarose
Se foi informado pelo seu médico que tem 
intolerância a alguns açúcares, contacte-o 
antes de tomar este medicamento.

• se você já teve um ataque cardíaco ou qualquer outro
doenças do coração•
se estiver a tomar um medicamento que pode causar 3. Como tomar Entacaponatontura ou tontura (pressão arterial baixa) ao se 
levantar de uma cadeira ou cama
se sentir qualquer dor muscular inexplicável, 
sensibilidade ou fraqueza, ou sensibilidade à 
pressão se tiver diarreia prolongada consulte o seu 
médico, pois pode ser um sinal de inflamação do 
cólon (intestino grosso ou intestino)
se tiver diarreia, recomenda-se a monitorização 
do seu peso para evitar uma perda de peso 
potencialmente excessiva
se sentir uma perda crescente de apetite, fraqueza, 
exaustão e perda de peso num período de tempo 
relativamente curto. Seu médico pode considerar 
fazer uma avaliação médica geral, incluindo testar sua 
função hepática.

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo 
seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

•

A entacapona é tomada juntamente com medicamentos 
contendo levodopa (preparações de levodopa/carbidopa ou 
preparações de levodopa/benserazida). Você também pode 
usar outros medicamentos para tratar a doença de Parkinson 
ao mesmo tempo.

A dose recomendada de Entacapona é um comprimido de 200 
mg com cada dose de levodopa. A dose máxima recomendada 
é de 10 comprimidos por dia, ou seja, 2.000 mg de 
Entacapona. Este medicamento pode ser tomado com ou sem 
alimentos.

Informe o seu médico se você ou a sua família/cuidador notar 
que está a desenvolver impulsos ou desejos de se comportar de 
maneiras incomuns para si ou se não consegue resistir ao 
impulso, impulso ou tentação de realizar certas

Pacientes com problemas renais
Se estiver a fazer diálise porque tem problemas renais, 
o seu médico pode dizer-lhe para aumentar o tempo 
entre as doses.
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Se tomar mais Entacapona do que deveria Em caso de 
sobredosagem, consulte o seu médico ou o hospital mais 
próximoimediatamente. Os sintomas incluem confusão, 
diminuição da atividade, sonolência, diminuição do tônus   
muscular, descoloração da pele e urticária (urticária).

Cru(pode afetar até 1 em 1.000 pessoas):
• erupções cutâneas caracterizadas por vermelhidão ou inchaços na pele

• resultados anormais nos testes de função hepática

Muito raro(pode afetar até 1 em 10.000 pessoas):
• agitação
• diminuição do apetite, perda de peso
• colmeiasCaso se tenha esquecido de tomar Entacapona

Se se esquecer de tomar o comprimido de Entacapona com a sua 
dose de levodopa, deve continuar o tratamento tomando o 
comprimido seguinte de Entacapona com a sua próxima dose de 
levodopa. Não tome uma dose dupla para compensar um 
comprimido esquecido.

Não conhecido(frequência não pode ser estimada a partir dos 
dados disponíveis):
• descoloração da pele, cabelo, barba e unhas

Quando a Entacapona é administrada em doses mais altas: 
Em doses de 1.400 a 2.000 mg por dia, os seguintes efeitos 
colaterais são mais comuns:
• movimentos incontroláveis   com dificuldade em 

realizar movimentos voluntários (discinesias)
• sentir-se doente (náuseas)
• dor abdominal

Se parar de tomar Entacapona
Não pare de tomar Entacapona a menos que o seu médico lhe diga 
para fazê-lo. Ao parar, seu médico pode precisar reajustar a 
dosagem de seus outros medicamentos para tratar a doença de 
Parkinson. A interrupção repentina da Entacapona e de outros 
medicamentos para tratar a doença de Parkinson pode resultar em 
efeitos colaterais indesejados. Consulte a Seção 2 deste folheto 
(Advertências e precauções).

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não 
listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais 
diretamente através do site do Yellow Card Scheme 
www.mhra.gov.uk/yellowcard. Ao comunicar efeitos secundários, 
pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste 
medicamento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste 
medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos 
colaterais, embora nem todos os apresentem. Geralmente os efeitos 
colaterais causados   pela Entacapona são leves a moderados. 5. Como conservar Entacapona

Alguns dos efeitos colaterais são frequentemente 
causados   pelo aumento dos efeitos da terapia com 
levodopa e são mais comuns no início do tratamento. Se 
sentir tais efeitos no início do tratamento com Entacapona, 
deve contactar o seu médico, que poderá decidir ajustar a 
sua dose de levodopa.

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das 
crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade 
impresso no rótulo, embalagem exterior, frasco após EXP. A 
data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Este medicamento não requer condições especiais de 
armazenamento.Informe o seu médico se tiver algum dos seguintes efeitos 

secundários:
• A entacapona tomada com levodopa pode raramente fazer com 

que se sinta muito sonolento durante o dia e fazer com que 
adormeça subitamente,

• A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma reação grave 
rara a medicamentos usados   para tratar distúrbios do 
sistema nervoso e pode ocorrer quando esses 
medicamentos são descontinuados ou interrompidos 
abruptamente. É caracterizada por rigidez, espasmos 
musculares, tremores, agitação, confusão, coma, 
temperatura corporal elevada, aumento da frequência 
cardíaca e pressão arterial instável,

• Uma doença muscular grave rara (rabdomiólise) 
que causa dor, sensibilidade e fraqueza dos 
músculos, sensibilidade à pressão e pode levar a 
problemas renais,

• Incapacidade de resistir ao impulso de realizar uma 
ação que pode ser prejudicial, que pode incluir:
* forte impulso para jogar excessivamente, apesar das 

sérias consequências pessoais ou familiares
* interesse sexual alterado ou aumentado e comportamento 

de grande preocupação para você ou para os outros, por 
exemplo, um aumento do desejo sexual

* compras ou gastos excessivos incontroláveis
* compulsão alimentar (comer grandes quantidades de alimentos em 

um curto período de tempo) ou compulsão alimentar (comer mais 
alimentos do que o normal e mais do que o necessário para 
satisfazer sua fome)

Informe o seu médico se tiver algum destes 
comportamentos; eles discutirão maneiras de 
gerenciar ou reduzir esses sintomas.

• Ataque cardíaco (os sintomas incluem dor no peito que 
pode parecer como se estivesse viajando para outras 
partes do corpo, como braço esquerdo, mandíbula e 
pescoço, falta de ar, ansiedade, sensação de tontura e 
náusea (enjoo) ou vômito (estar doente) Este é um efeito 
secundário pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 
pessoas)

• Inflamação do cólon (colite; os sintomas incluem diarreia 
prolongada ou persistente) ou inflamação do fígado 
(hepatite) com amarelecimento da pele e da parte 
branca dos olhos. A frequência destes efeitos 
secundários não é conhecida (não pode ser estimada a 
partir dos dados disponíveis)

Apenas para embalagem de garrafa:Uma vez aberto, use dentro de 100 dias.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no 
lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas 
ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que a Entacapona contém:
• A substância ativa é a entacapona. Cada comprimido 

contém 200 mg de entacapona.
• Os outros componentes do núcleo do comprimido são 

celulose, microcristalina, manitol, 
hidroxipropilcelulose, pouco substituído, estearato de 
magnésio, óleo vegetal hidrogenado.

• A película contém hipromelose, dióxido de titânio (E171), 
glicerina, estearato de magnésio, óxido de ferro amarelo 
(E172), sacarose, polissorbato 80, óxido de ferro vermelho 
(E172).

Qual o aspecto de Entacapona e conteúdo da 
embalagem
Os comprimidos revestidos por película de entacapona 200 mg 
são comprimidos revestidos por película laranja claro, ovais, 
biconvexos, com a gravação “EE200” numa das faces do 
comprimido e “M” na outra face. Eles são embalados em blisters, 
frascos e caixas contendo vários frascos.

As embalagens blister são compostas por filme transparente de 
PVC/PE/PVdC de um lado e folha de alumínio temperado duro 
revestido com laca de vedação térmica do outro lado contendo 30, 
60, 100, 200, 300 ou 400 comprimidos,
ou um blister perfurado contendo 100x1 
comprimidos.
As embalagens dos frascos são compostas por frascos de 
polietileno de alta densidade (HDPE) de cor branca com tampa de 
rosca de polipropileno (PP) branco opaco contendo 30, 50, 60, 100, 
250 ou 500 comprimidos.

Caixas contendo 200, 300 ou 400 comprimidos como 4, 6 ou 8 
frascos de 50 comprimidos. Os frascos são compostos por frascos 
de polietileno de alta densidade (HDPE) de cor branca com tampa 
de rosca de polipropileno (PP) branco opaco.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados. 

Titular da Autorização de Introdução no MercadoOutros efeitos colaterais:

Muito comum(pode afetar mais de 1 em 10 pessoas):
• movimentos incontroláveis   com dificuldade em 

realizar movimentos voluntários (discinesias)
• sentir-se doente (náuseas)
• coloração marrom-avermelhada inofensiva da urina

Mylan, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 
1TL, Reino Unido.

Fabricante
Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, 
Grange Road, Dublin 13, Irlanda.
Mylan Hungria Kft., H-2900, Komárom, 
Mylan utca 1.Hungary.

Comum(pode afetar até 1 em 10 pessoas):
• movimentos excessivos (hipercinesias), agravamento dos 

sintomas da doença de Parkinson, cãibras musculares 
prolongadas (distonia)

• estar doente (vómitos), diarreia, dor abdominal, 
obstipação, boca seca

• tonturas, cansaço, sudorese aumentada, queda
• alucinações (ver/ouvir/sentir/cheirar coisas que 

não estão realmente lá), insônia, sonhos vívidos 
e confusão

• eventos de doença cardíaca ou arterial (por exemplo, dor no peito, angina)

Este folheto foi revisto pela última vez em 12/2020
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