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Lamotrigina 
Anticonvulsivante  
 
CAS: 84057-84-1 

PM: 256,09 
FM: C9H7Cl2N5 
Nome científico: Lamotrigna 
Fator de correção: se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,00 
USO ORAL  
 

 

A lamotrigina pertence à classe dos anticonvulsivantes, sendo indicada como adjuvante ou em monoterapia para o 

tratamento de crises convulsivas parciais e crises generalizadas, incluindo crises tônico-clônicos. Após o controle 

epiléptico ter sido alcançado durante terapia combinada, drogas antiepiléticas (DAEs) concomitante geralmente 

podem ser retiradas, substituindo-as pela monoterapia com lamotrigina. 

 

Propriedades 

 Possui propriedade anticonvulsivante. 
 

Mecanismo de ação 
A lamotrigina atua nos canais de sódio sensíveis a diferença de potencial para estabilizar as membranas neuronais e 
inibe a liberação do neurotransmissor de glutamato; efeito inibidor fraco sobre os receptores 5-HT3. 

 
Indicações e aplicações  

 Indicado para o tratamento de crises parciais e crises tônico-clônicas; 
 Indicado para o tratamento de epilepsia mioclônica juvenil; 
 Indicado para o tratamento de crises de ausência;  
 Indicado para o tratamento de manutenção de transtorno bipolar. 

 

Sugestões de dosagem  
Crianças acima de 12 e adultos: 
Inicialmente 25mg, 1 x dia nas duas primeiras semanas, seguida por 50mg, 1 x ao dia por 2 semanas, a partir daí a 
dose deve ser aumentada em até no máximo de 50 a 100mg a cada 1-2 semanas até obter resposta ótima. 
A dose de manutenção é de 100 a 200mg/dia, administrados em 1 ou 2 x ao dia. 
Os pacientes tratados com valproato sódico, a dose inicial é de 25 mg por dia alternados durante as duas primeiras 
semanas, seguido de 25 mg/dia 1 x ao dia por duas semanas, a partir daí a dose deve ser aumentada até um 
máximo de 25 a 50mg a cada uma ou duas semanas até a resposta alcançada; dose de manutenção de 100 a 200 
mg ao dia, administrados em duas tomadas. Diminuir a dose gradualmente durante 2 semanas e não interromper o 
tratamento abruptamente, pois pode ocorrer crises de rebote. 
 
 

Informações de Segurança  
Evitar o consumo de álcool.  
Evitar dirigir e operar máquinas. 
Lactação: Excretado no leite materno. Efeitos desconhecidos na criança. Uso criterioso 
Riscos na Gravidez: C 
 

Interações medicamentosas  
Carbamazepina: aumento dos metabólitos destes e risco de toxicidade; 
Ácido valproico: aumento dos níveis séricos da lamotrigina;  
Contraceptivos orais do tipo estrogênios; Fenobarbital; Fenitoína; Primidona: diminuição das concentrações séricas 
da lamotrigina; 
Rifampicina: redução das concentrações séricas da lamotrigina. 
Pode interferir com o metabolismo dos folatos durante tratamentos prolongados, por ser inibidora da di-
hidrofolato-redutase. 
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Advertências e Precauções 
Orientar a não dirigir ou operar máquinas. 
Monitorar cuidadosamente o risco de comportamento/ideação suicida em adolescentes e adultos jovens, 
principalmente no início do tratamento e quando houver alteração de dose (para maior ou menor).  

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: celulose microcristalina, lactose, amidoglicolato de sódio, povidona,  
estearato de magnésio, talco, dióxido de silício. 

 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
 

Referências bibliográficas 
 
Ferreira RCS, Yoshimatsu GS, Duarte LF, Sato LV, Gonçalves RFF. Bulário explicativo de Medicamentos, São Paulo, 
ed. Rideel, 2013. 

Batistuzzo JAO, Itaya M, Eto Y. Formulario Medico-Farmaceutico. 4a edicao. Pharmabooks, Sao Paulo, 2011. 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9906552014&pIdAnexo=22920

17; último acesso: 04/12/2017. 

 

 

Última atualização: 25/07/2019. 

  

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9906552014&pIdAnexo=2292017
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9906552014&pIdAnexo=2292017

