
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimidos revestidos por película

levodopa/carbidopa/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.

-
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Como conservar Stalevo
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1. O que é Stalevo e para que é utilizado

Stalevo contém três substâncias ativas (levodopa, carbidopa e entacapona) em um comprimido revestido por 
película. Stalevo é utilizado para o tratamento da doença de Parkinson.

A doença de Parkinson é causada por baixos níveis de uma substância chamada dopamina no cérebro. A levodopa 
aumenta a quantidade de dopamina e, portanto, reduz os sintomas da doença de Parkinson. Carbidopa e entacapona 
melhoram os efeitos antiparkinsonianos da levodopa.

2. O que precisa de saber antes de tomar Stalevo

Não tome Stalevo se você:

- tem alergia à levodopa, carbidopa ou entacapona, ou a qualquer outro componente deste 
medicamento (indicados na secção 6)
tem glaucoma de ângulo fechado (uma doença ocular) 
tem um tumor da glândula suprarrenal
está tomando certos medicamentos para o tratamento da depressão (combinações de inibidores seletivos 
da MAO-A e MAO-B ou inibidores não seletivos da MAO)
já teve síndrome neuroléptica maligna (SNM – esta é uma reação rara a medicamentos usados   para 
tratar distúrbios mentais graves)
já teve rabdomiólise não traumática (uma doença muscular rara) tem 
uma doença hepática grave.

-
-
-

-

-
-

Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Stalevo se tem ou já teve :
- ataque cardíaco ou qualquer outra doença do coração, incluindo arritmias cardíacas, ou dos vasos 
sanguíneos

asma ou qualquer outra doença dos pulmões
um problema de fígado, porque a sua dose pode precisar de ser ajustada 

doenças renais ou relacionadas com hormonas

-
-
-
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-
-

úlceras estomacais ou convulsões
se tiver diarreia prolongada consulte o seu médico, pois pode ser um sinal de inflamação do 
cólon
qualquer forma de transtorno mental grave como psicose
glaucoma crônico de grande angular, porque sua dose pode precisar ser ajustada e a pressão em seus 
olhos pode precisar ser monitorada.

-
-

Consulte o seu médico se estiver a tomar :
- antipsicóticos (medicamentos usados   para tratar a psicose)
- um medicamento que pode causar pressão arterial baixa ao levantar-se de uma cadeira ou cama. Você deve 

estar ciente de que Stalevo pode piorar essas reações.

Consulte o seu médico se durante o tratamento com Stalevo você :
- observe que seus músculos ficam muito rígidos ou se contraem violentamente, ou se você tiver tremores, agitação, 

confusão, febre, pulso rápido ou grandes flutuações na pressão arterial. Se algo disso acontecer, contacte o seu 
médico imediatamente
sentir-se deprimido, ter pensamentos suicidas ou notar mudanças incomuns em seu comportamento
adormecer subitamente ou se sentir muito sonolento. Se isto acontecer, não deve conduzir nem utilizar quaisquer 
ferramentas ou máquinas (ver também a secção “Condução de veículos e utilização de máquinas”).
observe que os movimentos descontrolados começam ou pioram depois que você começou a tomar Stalevo. 
Se isto acontecer, o seu médico poderá ter de alterar a dose do seu medicamento antiparkinsónico se tiver 
diarreia: recomenda-se a monitorização do seu peso para evitar uma perda de peso potencialmente excessiva

experimentar anorexia progressiva, astenia (fraqueza, exaustão) e diminuição de peso dentro de um período de 
tempo relativamente curto. Se isso acontecer, uma avaliação médica geral, incluindo a função hepática, deve 
ser considerada
sentir necessidade de parar de utilizar Stalevo, ver secção “Se parar de tomar Stalevo”.

-
-

-

-

-

-

Informe o seu médico se você ou a sua família/cuidador notar que está a desenvolver sintomas de dependência que levam 
ao desejo por grandes doses de Stalevo e outros medicamentos utilizados no tratamento da doença de Parkinson.

Informe o seu médico se você ou a sua família/cuidador notar que está a desenvolver impulsos ou desejos de se comportar de 
forma invulgar para si ou se não consegue resistir ao impulso, impulso ou tentação de realizar certas atividades que podem 
prejudicar a si ou a outras pessoas. Esses comportamentos são chamados de distúrbios do controle de impulsos e podem incluir 
jogo viciante, alimentação ou gastos excessivos, desejo sexual anormalmente alto ou preocupação com um aumento nos 
pensamentos ou sentimentos sexuais.Seu médico pode precisar revisar seus tratamentos.

O seu médico pode fazer alguns exames laboratoriais regulares durante um tratamento prolongado com Stalevo.

Se tiver de ser submetido a uma cirurgia, informe o seu médico de que está a utilizar Stalevo.

Stalevo não é recomendado para o tratamento de sintomas extrapiramidais (por exemplo, movimentos 
involuntários, tremores, rigidez muscular e contrações musculares) causados   por outros medicamentos.

Crianças e adolescentes

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

Outros medicamentos e Stalevo

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 

medicamentos.
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Não tome Stalevo se estiver a tomar certos medicamentos para o tratamento da depressão (combinações 
de inibidores seletivos da MAO-A e MAO-B ou inibidores não seletivos da MAO).

Stalevo pode aumentar os efeitos e efeitos colaterais de certos medicamentos. Esses incluem:
- medicamentos usados   para tratar a depressão, como moclobemida, amitriptilina, desipramina, 

maprotilina, venlafaxina e paroxetina
rimiterol e isoprenalina, usado para tratar doenças respiratórias 
adrenalina, usado para reações alérgicas graves
noradrenalina, dopamina e dobutamina, usadas para tratar doenças cardíacas e pressão arterial baixa 
alfa-metildopa, usada para tratar pressão alta
apomorfina, que é usada para tratar a doença de Parkinson.

-
-
-
-
-

Os efeitos de Stalevo podem ser enfraquecidos por certos medicamentos. Esses incluem:
- antagonistas da dopamina utilizados para tratar perturbações mentais, náuseas e vómitos
- fenitoína, usada para prevenir convulsões
- papaverina usada para relaxar os músculos.

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

Stalevo com comida e bebida

Stalevo pode ser tomado com ou sem alimentos. Para alguns pacientes, Stalevo pode não ser bem absorvido se for 
tomado com ou logo após a ingestão de alimentos ricos em proteínas (como carnes, peixes, laticínios, sementes e 
nozes). Consulte o seu médico se achar que isso se aplica a você.

Gravidez, amamentação e fertilidade

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

Não deve amamentar durante o tratamento com Stalevo.

Condução e utilização de máquinas

Stalevo pode baixar a sua pressão arterial, o que pode fazer com que se sinta tonto ou tonto. Portanto, seja 
particularmente cuidadoso ao dirigir ou ao usar quaisquer ferramentas ou máquinas.

Se você se sentir muito sonolento, ou se às vezes pegar no sono de repente, espere até se sentir totalmente acordado 
novamente antes de dirigir ou fazer qualquer outra coisa que exija que você esteja alerta. Caso contrário, você pode colocar 
você e outras pessoas em risco de ferimentos graves ou morte.

Stalevo contém sacarose

Stalevo contém sacarose (1,2 mg/comprimido). Se foi informado pelo seu médico que tem 
intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Stalevo

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

Para adultos e idosos :
- O seu médico dir-lhe-á exactamente quantos comprimidos de Stalevo deve tomar por dia.
- Os comprimidos não se destinam a ser partidos ou partidos em pedaços mais pequenos.

- Você deve tomar apenas um comprimido de cada vez.
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-
-

Dependendo de como você responde ao tratamento, seu médico pode sugerir uma dose mais alta ou mais 
baixa. Se estiver a tomar Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
Comprimidos de 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou 150 mg/37,5 mg/200 mg, não tome 
mais de 10 comprimidos por dia.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se achar que o efeito de Stalevo é demasiado forte ou demasiado fraco, ou se 
sentir possíveis efeitos secundários.

Imagem 1Para abrir a garrafa pela primeira vez: abra a tampa e 
pressione com o polegar sobre o lacre até que ele se 
rompa. Veja a imagem 1.

Se tomar mais Stalevo do que deveria

Se acidentalmente tomou mais comprimidos de Stalevo do que deveria, fale imediatamente com o seu médico ou 
farmacêutico. Em caso de sobredosagem pode sentir-se confuso ou agitado, a sua frequência cardíaca pode ser mais 
lenta ou mais rápida do que o normal ou a cor da sua pele, língua, olhos ou urina pode mudar.

Caso se tenha esquecido de tomar Stalevo

Não tome uma dose dupla para compensar um comprimido esquecido.

Se faltar mais de 1 hora para a próxima dose :
Tome um comprimido assim que se lembrar e o próximo comprimido à hora normal.

Se faltar menos de 1 hora para a próxima dose :
Tome um comprimido assim que se lembrar, espere 1 hora e depois tome outro comprimido. Depois disso continue normalmente.

Sempre deixe pelo menos uma hora entre os comprimidos de Stalevo, para evitar possíveis efeitos colaterais.

Se parar de tomar Stalevo

Não pare de tomar Stalevo a menos que o seu médico lhe diga para fazê-lo. Nesse caso, seu médico pode precisar ajustar 
seus outros medicamentos antiparkinsonianos, especialmente levodopa, para controlar adequadamente seus sintomas. Se 
você parar repentinamente de tomar Stalevo e outros medicamentos antiparkinsonianos, isso pode resultar em efeitos 
colaterais indesejados.

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. Muitos 
dos efeitos colaterais podem ser aliviados ajustando a dose.

Se durante o tratamento com Stalevo sentir os seguintes sintomas,contacte o seu médico 
imediatamente:
- Seus músculos ficam muito rígidos ou se contraem violentamente, você tem tremores, agitação, confusão, febre, 

pulso rápido ou grandes flutuações na pressão arterial. Estes podem ser sintomas de síndrome 
neuroléptica maligna (SNM, uma reação grave rara a medicamentos usados   para tratar distúrbios do 
sistema nervoso central) ou rabdomiólise (uma doença muscular grave rara).
Reação alérgica, os sinais podem incluir urticária (erupção de urtiga), coceira, erupção cutânea, inchaço do rosto, 
lábios, língua ou garganta. Isso pode causar dificuldades em respirar ou engolir.

-
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Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)
- movimentos descontrolados (discinesias)
- sentir-se doente (náuseas)
- coloração marrom-avermelhada inofensiva da urina
- dor muscular
- diarreia

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)
- tonturas ou desmaios devido à pressão arterial baixa, pressão arterial elevada
- agravamento dos sintomas de Parkinson, tonturas, sonolência
- vómitos, dor e desconforto abdominal, azia, boca seca, obstipação
- incapacidade de dormir, alucinações, confusão, sonhos anormais (incluindo pesadelos), cansaço
- alterações mentais – incluindo problemas de memória, ansiedade e depressão (possivelmente com 

pensamentos suicidas)
eventos de doença cardíaca ou arterial (por exemplo, dor no peito), frequência ou ritmo cardíaco irregular 

quedas mais frequentes

falta de ar
aumento da sudorese, erupções cutâneas 

cãibras musculares, inchaço das pernas 

visão turva

anemia
diminuição do apetite, diminuição do peso, dor de 

cabeça, dor nas articulações

infecção do trato urinário

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)
- ataque cardíaco
- sangramento no intestino
- alterações na contagem de células sanguíneas que podem resultar em hemorragia, testes de função hepática anormais

- convulsões
- sentir-se agitado
- sintomas psicóticos
- colite (inflamação do cólon)
- descolorações além da urina (por exemplo, pele, unha, cabelo, suor)
- dificuldades de deglutição
- incapacidade de urinar

Desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis)
Desejo de grandes doses de Stalevo além do necessário para controlar os sintomas motores, conhecido como síndrome 
de desregulação da dopamina. Alguns pacientes apresentam movimentos involuntários anormais graves (discinesias), 
alterações de humor ou outros efeitos colaterais após tomarem grandes doses de Stalevo.

Os seguintes efeitos colaterais também foram relatados :
- hepatite (inflamação do fígado)
- coceira

Você pode experimentar os seguintes efeitos colaterais:
- Incapacidade de resistir ao impulso de realizar uma ação que pode ser prejudicial, que pode incluir:

- forte impulso para jogar excessivamente, apesar de sérias consequências pessoais ou familiares
- interesse sexual alterado ou aumentado e comportamento de preocupação significativa para você ou para 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 os sintomas.
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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 os efeitos colaterais diretamente pelo site do esquema de cartão amarelo: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard ou pesquisar 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.

5. Como armazenar Stalevo

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

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

Este medicamento não requer quaisquer condições especiais de conservação.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to 
throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Stalevo contains

-
-

The active substances of Stalevo are levodopa, carbidopa and entacapone.
Each Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg tablet contains 50 mg of levodopa, 12.5 mg of carbidopa and 
200 mg of entacapone.
The other ingredients in the tablet core are croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize 
starch, mannitol (E421) and povidone (E1201)
The ingredients in the film-coating are glycerol (85 per cent) (E422), hypromellose, magnesium 
stearate, polysorbate 80, red iron oxide (E172), sucrose, titanium dioxide (E171), and yellow iron 
oxide (E172).

-

-

What Stalevo looks like and contents of the pack

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg: comprimidos revestidos por película, redondos, convexos, de cor acastanhada ou vermelho 

acinzentado, marcados com 'LCE 50' numa das faces.

Stalevo vem em seis tamanhos de embalagem diferentes (10, 30, 100, 130, 175 ou 250 comprimidos). Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser 

comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no 

Mercado Órion Corporation

Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlândia

Fabricante
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salão
Finlândia

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Finlândia

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado.

Reino Unido
Orion Pharma (UK) Ltd. 
Tel: +44 1635 520 300

Este folheto foi revisto pela última vez em. 

Janeiro de 2021.
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