
Folheto Informativo: Informações para o
do utilizador

• Se tiver infecções frequentes, como febre, calafrios 
graves, dor de garganta ou úlceras na boca. 
Estes podem ser sinais de um problema no 
sangue chamado 'leucopenia'

• Se você ou outra pessoa da sua família tem 
histórico de câncer de mama.

• Se tiver níveis elevados de prolactina.

Amissulprida 50mg, 100mg,
Comprimidos de 200mg e 400mg

(Amissulprida)

Problemas graves do fígado foram relatados com 
Amilsulprida Tablets. Fale com o seu médico 
imediatamente se sentir fadiga, perda de apetite, 
náuseas, vómitos, dor abdominal ou descoloração 
amarelada dos olhos ou da pele.

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, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui 
quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste 
folheto. consulte a seção 4.

Se não tem a certeza se alguma das situações anteriores se 
aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de 
tomar Amissulprida Comprimidos.

Outros medicamentos e Amissulprida Comprimidos Informe o 
seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado 
recentemente outros medicamentos. Isso inclui medicamentos 
que você compra sem receita médica, incluindo medicamentos 
fitoterápicos. Isto deve-se ao facto de Amissulprida Comprimidos 
pode afetar a forma como alguns outros medicamentos atuam. 
Além disso, alguns medicamentos podem afetar a forma como a 
Amissulprida Comprimidos funciona.

O que tem neste folheto
1. O que são comprimidos de Amissulprida e para que 

são utilizados
2. O que precisa de saber antes de tomar 

Amissulprida Comprimidos
3. Como tomar Amissulprida Comprimidos
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar os comprimidos de amissulprida

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Não tome este medicamento e informe o seu médico 
se estiver a tomar algum dos seguintes 
medicamentos:
• Levodopa para tratar a doença de Parkinson
• Medicamentos chamados 'agonistas da dopamina', 

como ropinirol e bromocriptina

Informe o seu médico ANTES de iniciar o seu 
medicamento se estiver a tomar algum dos 
seguintes:
• Medicamentos para reduzir a frequência cardíaca, 

como quinidina, disopiramida, amiodarona e 
sotalol

• medicamentos para pressão alta e problemas 
cardíacos, como diltiazem, verapamil, 
guanfacina ou digitálicos

• clonidina usada para enxaquecas, rubor ou 
pressão alta

• outros medicamentos antipsicóticos usados   para 
problemas mentais

• medicamentos para dores fortes chamados 
opiáceos como morfina e petidina

• analgésicos como tramadol e 
indometacina
• mefloquina, medicamento usado para tratar a malária
• medicamentos para o ajudar a dormir, 

como barbitúricos e benzodiazepinas
• anestésicos
• anti-histamínicos como a prometazina que o 

deixam sonolento
• Clozapina usada para tratar esquizofrenia
• medicamentos que induzem hipocalemia, como 

diuréticos hipocalêmicos, estimulantes
laxantes, anfotericina B IV, glicocorticóides ou 
tetracosactídeos

1. O QUE SÃO OS COMPRIMIDOS DE 
AMISULPRIDA E PARA QUE SÃO UTILIZADOS

Amissulprida pertence a um grupo de medicamentos 
denominado “antipsicóticos”.
Os comprimidos são usados   para tratar uma doença 
chamada esquizofrenia. A esquizofrenia pode fazer você 
sentir, ver ou ouvir coisas que não existem, ter pensamentos 
estranhos e assustadores, mudar sua forma de agir e fazer 
você se sentir sozinho. Às vezes, as pessoas com esses 
sintomas também podem se sentir tensas, ansiosas ou 
deprimidas. Os comprimidos de amissulprida funcionam 
melhorando os pensamentos, sentimentos e comportamentos 
perturbados. É usado para tratar a esquizofrenia quando ela 
começa e também a longo prazo.

2. O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE 
TOMAR COMPRIMIDOS DE AMISULPRIDA

Não tome Amissulprida Comprimidos:
• Se tem alergia à amissulprida ou a qualquer outro 

componente deste medicamento (indicados na 
secção 6). Os sinais de uma reação alérgica incluem: 
erupção cutânea, problemas de deglutição ou 
respiração, inchaço dos lábios, face, garganta ou 
língua.

• Se você tem um tumor dependente de prolactina ou 
câncer de mama

• Se você tem feocromocitoma (um tumor na 
glândula adrenal)

• Se você for menor de 18 anos.
• Se estiver tomando medicamentos 

antiarrítmicos para controlar o ritmo 
cardíaco, como quinidina, disopiramida, 
procainamida, amiodarona, sotalol

• Se estiver tomando bepridil (bloqueadores dos canais de 
cálcio usados   para dor no peito)

• Se estiver a tomar cisaprida para 
problemas gastrointestinais

• Se estiver a tomar sultoprida utilizada na 
esquizofrenia
• Se estiver tomando tioridazina usada 

para esquizofrenia e psicose
• Se estiver a tomar eritromicina IV e 

esparfloxacina usadas em infecções
• Se estiver a tomar vincamina intravenosa usada para 

melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro
• Se estiver a tomar halofantrina usada para tratar a 
malária
• Se estiver a tomar pentamidina utilizada em infeções 

no peito
• Se estiver a tomar levodopa, um medicamento para 

tratar a doença de Parkinson (ver secção 'A tomar 
outros medicamentos')

• Se lhe foi diagnosticado um tumor 
hipofisário.

Substitua pelo seguinte.
Se não tiver a certeza se alguma das situações acima se 
aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de 
tomar Amissulprida.

Amissulprida Comprimidos com alimentos e bebidas
• Engula os comprimidos de Amissulprida com bastante 

água antes de uma refeição.
• Não beba álcool enquanto estiver a tomar 

Amissulprida Tablet. Isto porque pode afetar a 
forma como o medicamento funciona.

Gravidez, amamentação e fertilidade Se está 
grávida ou a amamentar, se pensa estar 
grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico antes de tomar este medicamento.

Gravidez
Os comprimidos de amissulprida não são recomendados durante a 
gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos eficazes.
Se utilizar Amissulprida Comprimidos durante os últimos 
três meses de gravidez, o seu bebé pode sofrer de 
agitação, aumento da tensão muscular, tremores 
involuntários do corpo, sonolência, problemas 
respiratórios ou dificuldade em alimentar-se.
Fale com o seu médico se o seu bebé desenvolver algum 
destes sintomas.

Amamentação
Você não deve amamentar durante o tratamento com 
Amissulprida Comprimidos. Fale com o seu médico sobre a 
melhor forma de alimentar o seu bebé se estiver a tomar 
Amissulprida Comprimidos.

Não tome este medicamento se alguma das situações acima 
se aplicar a si. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou 
farmacêutico antes de tomar Amissulprida Comprimidos.

Condução e utilização de máquinas:
Você pode se sentir menos alerta, sonolento ou sonolento e ter 
visão turva enquanto estiver tomando este medicamento. Se isto 
acontecer, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou 
máquinas.

Aviso e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Amissulprida Comprimidos.
• Se sofre de doença renal
• Se você tem histórico de epilepsia ou convulsões 
(ataques)
• Se sofre de doença de Parkinson
• Se você tem uma frequência cardíaca incomum (ritmo)
• Se você tem um batimento cardíaco lento (menos de 55 

batimentos por minuto)
• Se tiver níveis baixos de potássio no 
sangue
• Se você tiver um intervalo QT longo (problema 

de condução cardíaca)
• Se você ou outra pessoa da sua família tem histórico de 

coágulos sanguíneos, pois medicamentos como 
esses foram associados à formação de coágulos 
sanguíneos

• Se você tem uma doença cardíaca ou histórico familiar de 
problemas cardíacos

• Se o seu médico lhe disse que você pode ter um acidente 
vascular cerebral

• Se você é diabético ou foi informado de que 
tem um risco aumentado de ter diabetes

• Se for idoso. Isso ocorre porque os idosos são 
mais propensos a ter pressão baixa ou sentir 
sono. Um pequeno aumento no número de 
mortes de idosos com demência foi relatado 
para pacientes em uso de antipsicóticos em 
comparação com aqueles que não receberam 
antipsicóticos.

• Se tiver um número baixo de glóbulos brancos 
(agranulocitose). Isso significa que você pode contrair 
infecções mais facilmente do que o normal.

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

3. COMO TOMAR COMPRIMIDOS DE AMISULPRIDA

Tome este medicamento exatamente como o seu 
médico ou farmacêutico lhe orientou. Consulte o 
seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Tomar este medicamento
• Tome este medicamento por via oral.
• Engula os comprimidos inteiros com um copo de 

água. Não mastigue seus comprimidos.
• Tome antes de uma refeição.
• Se sentir que o efeito do seu medicamento é demasiado 

fraco ou demasiado forte, não altere a dose por si 
próprio, mas consulte o seu médico.

Quanto levar
• A quantidade de comprimidos de Amissulprida que você 

toma dependerá da sua doença. Siga cuidadosamente as 
instruções do seu médico.

A dose oral recomendada para: 
Adultos
• A dose habitual é entre 50mg e 800mg 

por dia.
• O seu médico pode iniciar uma dose mais baixa, se 
necessário.
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• Se necessário, seu médico pode 
prescrever até 1200mg por dia.

• Doses de até 300mg por dia podem ser 
tomadas em dose única. Levar a
dose no mesmo horário todos os dias.

• Doses acima de 300mg devem ser 
tomadas metade pela manhã e 
metade à noite

• paradas do período menstrual
• aumento das mamas em homens
• dificuldade em obter ou manter uma 

ereção, ou na ejaculação
• sensação de tontura (que pode ser devido à pressão 

arterial baixa)
• visão embaçada

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 
pessoas)
• desaceleração do batimento cardíaco
• açúcar elevado no sangue (hiperglicemia)
• sentindo confuso
• congestão nasal
• uma condição chamada 'osteoporose'. É quando 

seus ossos são mais propensos a quebrar.
• níveis elevados de gordura (triglicéridos) 

ou colesterol no sangue
• inalação acidental de alimentos com risco de 

pneumonia (infecção pulmonar)
• aumento da pressão arterial
• dificuldade em passar água (urina)
• Danos no tecido hepático

Idoso
• O seu médico terá de o manter sob 

vigilância, pois é mais provável que 
tenha pressão arterial baixa ou
sonolência devido a este medicamento.

Pacientes com problemas renais
O seu médico pode precisar de lhe dar uma dose mais baixa.

Crianças menores de 18 anos Os comprimidos de 
amissulprida não devem ser administrados a crianças com 
menos de 18 anos de idade

Se tomar mais Amissulprida Comprimidos do 
que deveria
Se tomar mais comprimidos do que deveria, informe o 
seu médico ou dirija-se imediatamente ao serviço de 
urgências do hospital. Leve a embalagem do 
medicamento consigo. Isto é para que o médico saiba o 
que você tomou. Podem ocorrer os seguintes efeitos: 
sentir-se inquieto ou trêmulo, músculos rígidos, sentir-se 
sonolento ou sonolento que pode levar à perda de 
consciência.

Raros (podem afetar até 1 em 1000 pessoas)
• tumor benigno não canceroso (como 
prolactinoma)
• sensação de mal-estar, confusão ou fraqueza, enjoo 

(náuseas), perda de apetite, sensação de 
irritabilidade. Esta pode ser uma doença 
chamada síndrome de secreção inapropriada de 
hormônio antidiurético (SIADH)

• cansado, fraco, confuso, tem os músculos doloridos, 
está parado ou não funciona bem. Isso pode ser 
devido a baixos níveis de sódio no sangue

Caso se tenha esquecido de tomar Amissulprida 
Comprimidos Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a 
assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora 
da próxima dose, pule a dose esquecida. Não tome uma 
dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Desconhecido (a frequência não pode ser estimada a 
partir dos dados disponíveis) (FONT: BOLD)
• Síndrome das pernas inquietas (sensação de 

desconforto nas pernas temporariamente 
aliviada pelo movimento e sintomas que pioram 
no final do dia).

• Aumento da sensibilidade da sua pele ao sol e à luz 
ultravioleta.

Se parar de tomar Amissulprida Comprimidos Continue a 
tomar Amissulprida Comprimidos até que o médico lhe diga 
para parar.
Não pare de tomar Amissulprida Comprimidos se 
você se sentir melhor. Se você parar, sua doença 
pode piorar ou voltar. 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 Esquema de 
Cartão Amarelo: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure por 
Cartão Amarelo MHRA no Google Play ou Apple App Store. Ao 
comunicar efeitos secundários, pode ajudar a fornecer mais 
informações sobre a segurança deste medicamento.

A menos que o seu médico lhe diga o contrário, os 
comprimidos de Amissulprida não devem ser interrompidos 
subitamente. A interrupção repentina do tratamento pode 
causar efeitos de abstinência, tais como:
• sentir-se ou estar doente
• sudorese
• dificuldade em dormir ou sentir-se inquieto
• rigidez muscular ou movimentos corporais 
incomuns
• sua condição original pode voltar. 5. COMO CONSERVAR OS COMPRIMIDOS DE 

AMISULPRIDAExames de sangue

Tomar Amissulprida Comprimidos pode afetar os 
resultados de alguns exames de sangue. Estes incluem 
testes para medir o hormônio chamado 'prolactina' e 
testes hepáticos. Se vai fazer uma análise ao sangue, é 
importante informar o seu médico que está a tomar 
Amissulprida Comprimidos.

Mantenha este medicamento fora da vista e do 
alcance das crianças.
• Não armazene acima de 25°C
• Conservar na embalagem original.
• Não utilize após o prazo de validade impresso na 

embalagem, o prazo de validade refere-se ao último 
dia do mês.

• Os medicamentos não devem ser eliminados na 
canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como eliminar os medicamentos que já 
não são necessários. Estas medidas irão ajudar a 
proteger o meio ambiente.

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

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, Amissulprida Comprimidos pode 
causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem. 6. CONTEÚDO DO PACOTE E OUTRAS 

INFORMAÇÕES
Pare de tomar Amissulprida Comprimidos e consulte um 
médico ou dirija-se a um hospital imediatamente se:

Qual a composição de Amissulprida: o
ativoingrediente é amissulprida. Cada 
comprimido de 50mg contém 50mg de 
amissulprida.
Cada comprimido de 100mg contém 100mg de 
amissulprida.
Cada comprimido de 200mg contém 200mg de 
amissulprida.
Cada comprimido de 400mg contém 400mg de 
amissulprida.

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 
pessoas)
• você tem uma reação alérgica. Os sinais podem incluir 

uma erupção pruriginosa e pruriginosa,
dificuldade em engolir ou respirar, inchaço dos 
lábios, face, garganta ou língua

• Você tem mais infecções do que o normal. Isso 
pode ser devido a um distúrbio do sangue 
(agranulocitose) ou uma diminuição no número 
de glóbulos brancos (leucopenia ou 
neutropenia).

• você está em forma (convulsão)

As outras substâncias para comprimidos de 
Amissulprida 50mg, 100mg e 200mg são amido de 
milho, lactose monohidratada, metilcelulose 400cps, 
sílica coloidal anidra e estearato de magnésio.

Raros (podem afetar até 1 em 1000 pessoas)
• Você tem temperatura alta, sudorese, músculos rígidos, 

batimento cardíaco acelerado, respiração acelerada e 
se sente confuso, sonolento ou agitado. Estes podem 
ser os sintomas de um efeito colateral grave, mas 
raro, chamado 'síndrome neuroléptica maligna'

• Você tem uma frequência cardíaca muito rápida ou 
incomum ou dor no peito que pode resultar em um 
ataque cardíaco ou doença cardíaca com risco de vida.

• Tem coágulos sanguíneos nas veias, especialmente nas 
pernas (os sintomas incluem inchaço, dor e 
vermelhidão na perna), que podem deslocar-se 
através dos vasos sanguíneos até aos pulmões, 
causando dor no peito e dificuldade em respirar. Se 
você notar algum desses sintomas, procure 
orientação médica imediatamente.

As outras substâncias dos comprimidos de 
Amissulprida 400mg são lactose monohidratada, 
amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio, 
celulose microcristalina, metilcelulose 400cps, 
copolímero de metacrilato butilado básico, dióxido de 
titânio (E171), talco e macrogol 6000.

Qual o aspecto de Amissulprida Comprimidos e 
conteúdo da embalagem
Amissulprida 50mg, 100mg e 200mg Comprimidos 
brancos a esbranquiçados, redondos, ranhurados, não 
revestidos com 50, MAM100 e MAM200 marcados em um 
lado, respectivamente.

Amissulprida 400mg Comprimidos
Comprimidos revestidos por película brancos a esbranquiçados, 
ovóides, biconvexos, ranhurados, marcados MAM400 numa das 
faces.
Os comprimidos de amissulprida 50mg, 100mg, 200mg e 
400mg estão disponíveis em embalagens de 60 
comprimidos.

Informe o seu médico o mais rapidamente possível se 
tiver algum dos seguintes efeitos secundários: Muito 
frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)

• tremores, rigidez ou espasmo muscular. movimento 
lento, produzindo mais saliva do que o habitual ou 
sentindo-se inquieto

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado: Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Reino Unido

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• Movimentos que você não pode controlar, 

principalmente dos braços e pernas. (Estes sintomas 
podem ser reduzidos se o seu médico diminuir a 
dose de Amissulprida ou prescrever um 
medicamento adicional) Fabricantes:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Reino Unido,

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 
pessoas)
• movimentos que você não pode controlar, 

principalmente da face e da língua

Outros efeitos colaterais incluem:
Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
• Dificuldade para dormir (insônia) ou sentir-se 

ansioso ou agitado
• sensação de sonolência ou sonolência

• prisão de ventre, sensação de mal-estar, boca 
seca
• ganhar peso
• produção incomum de leite materno em mulheres e 

homens, dor na mama

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000
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