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Topiramato (Portaria 344/98) 
Antiepilético  
 
Nome químico: Topiramato 
CAS: 67-03-8 
Fórmula Molecular: C12H21NO8S 
Peso Molecular: 339,4 
Fator de correção: Não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica  
Fator de equivalência: não se aplica  
 
 
O Topiramato é um monossacárido substituído com sulfamato derivado da D-frutose e não está estruturalmente 
relacionado com outros fármacos antiepilépticos. Ele age por múltiplos mecanismos que sugerem que pode ser 
eficaz em vários tipos de epilepsia. Em ensaios clínicos duplo-cegos controlados por placebo, a terapêutica 
complementar com topiramato de 400 a 1000 mg / dia reduz a taxa de convulsões em> ou = 50% em 35 a 52% dos 
doentes adultos com epilepsia parcial resistente (com ou sem crises secundárias generalizadas ) Comparado com 0 
a 19% dos receptores de placebo; Uma dosagem de 200 mg / dia foi menos eficaz. O topiramato também 
demonstrou ser superior em eficácia a placebo em ensaios bem controlados em doentes com convulsões tónico-
clónicas generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut e em doentes pediátricos com epilepsia parcial. A eficácia tem 
sido mantida durante 7 anos e alguns doentes também podem ser tratados de forma satisfatória com topiramato 
em monoterapia. Mais estudos são necessários para acompanhar os resultados promissores do uso de topiramato 

em outras epilepsias pediátricas. Eventos adversos do SNC são os efeitos adversos mais comuns durante a terapia 

com topiramato e são mais susceptíveis de levar à retirada do fármaco. No entanto, a maioria dos eventos adversos 
são leves a moderados em gravidade e diminuir com a terapia medicamentosa continuada. Em ensaios clínicos, a 
maioria dos eventos adversos que foram limitantes da dose ou levaram à interrupção do tratamento ocorreu 
durante a fase de titulação. A incidência global de eventos adversos pode ser reduzida por uma titulação de dose 
para cima mais lenta. Em resumo, o topiramato parece ser um agente adequado para a terapia complementar em 
pacientes adultos com epilepsia parcial. Relatórios preliminares apoiam a utilização de topiramato suplementado 
em adultos com epilepsia generalizada, em epilepsias infantis e em doentes com síndrome de Lennox-Gastaut, bem 
como o uso de topiramato em monoterapia em doentes com epilepsia parcial. Assim, o topiramato pode ser 
considerado um novo medicamento importante para o tratamento de doentes com epilepsia refractária. 
 

 Propriedades 
 Tratamento em monoterapia tanto em pacientes com epilepsia recentemente diagnosticada como em 

pacientes que recebiam terapia adjuvante e serão convertidos à monoterapia. 

 Tratamento em adultos e crianças, como adjuvante no tratamento de crises epilépticas parciais, com ou 
sem generalização secundária e crises tônico-clônicas generalizadas primárias. 

 Tratamento também, para adultos e crianças adjuvantes das crises associadas à Síndrome de Lennox-
Gastaut. 

 Tratamento na profilaxia da enxaqueca. 
 

Mecanismo de ação 
Atualmente, sabe-se que o topiramato possui múltiplos mecanismos de ação: bloqueio dos canais de sódio, 
potencialização da inibição GABA-mediada com atuação sobre receptores GABA, redução da atividade excitatória 
do glutamato através de sua ação sobre o receptor AMPA/cainato, inibição dos canais de cálcio de alta voltagem e 
inibição da anidrase carbônica que, em última análise, reduz a hiperexcitabilidade neuronal, responsável por sua 
ação antiepiléptica de amplo espectro para uma variedade de crises e síndromes epilépticas e na profilaxia da 

migrâna. 
 
 

Indicações e aplicações  
O topiramato é um medicamento anticonvulsivante, com múltiplos mecanismos de ação, eficaz no tratamento da 
epilepsia e na profilaxia da enxaqueca. O topiramato influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a 
hiperexcitabilidade de células nervosas, que pode causar crises epilépticas e crises de enxaqueca. 
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Posologia 

• Tratamento adjuvante:  

Adultos: a dose mínima eficaz é 200 mg ao dia. Em geral, a dose total diária varia de 200 mg a 400 mg, dividida em 

duas tomadas. Alguns pacientes eventualmente poderão necessitar de doses de até 1600 mg por dia, que é a dose 

máxima. Recomenda-se que o tratamento seja iniciado com uma dose baixa, seguida por um tratamento da dose 

até que se chegue à dose adequada.  

O tratamento da dose deve começar com 25-50mg, administrados à noite, durante uma semana. Posteriormente, a 

intervalos de 1 ou 2 semanas, a dose deverá ser aumentada de 50 a 100mg e dividida em duas tomadas. O 

tratamento deverá ser orientado pelos resultados clínicos. Alguns pacientes poderão obter eficácia com uma dose 

única diária. 

 

O Topiramato pode ser ingerido fora das refeições.  

Não é necessário monitorar as concentrações plasmáticas de Topiramato para otimizar o tratamento 

com Topiramato. Raramente, o tratamento concomitante com fenitoína poderá exigir o ajuste de dose da fenitoína 

para que resultados clínicos ótimos sejam alcançados.  

A adição ou retirada da fenitoína e da carbamazepina do tratamento coadjuvante com Topiramato poderá exigir o 

ajuste da dose do Topiramato. Essas doses recomendadas se aplicam a todos os pacientes adultos, incluindo idoso, 

desde que não haja doença renal subjacente. Porém, nos pacientes sob o tratamento com hemodiálise, há 

necessidade de uma dose suplementar. Como Topiramato é removido do plasma por hemodiálise, uma dose 

complementar igual à aproximadamente metade da dose diária deverá ser administrada nos dias de hemodiálise. 

Esta dose complementar deverá ser dividida em duas tomadas, ao início e ao término da hemodiálise. A dose 

suplementar poderá ser ajustada dependendo das características do equipamento de diálise que estiver sendo 

utilizado. 

Crianças: a dose total diária de Topiramato recomendada para crianças é de 5 a 9 mg/kg, dividida em duas 

tomadas. O tratamento deve ser iniciado com 25 mg (ou menos, baseado na faixa de 1 a 3 mg/kg/dia) 

administrados à noite, durante a primeira semana. Posteriormente, a dose deve ser aumentada em 1 a 3 mg/kg/dia, 

a intervalos de 1 ou 2 semanas, até alcançar uma resposta clínica ótima. O tratamento deve ser orientado pela 

resposta clínica. 

Doses diárias de até 30 mg/kg/dia foram bem toleradas nos estudos realizados.  

 

• Monoterapia  

Quando drogas antiepilépticas concomitantes são retiradas a fim de manter o tratamento com Topiramato em 

monoterapia, deve-se considerar os efeitos que isto pode ter sobre o controle das crises. Exceto por razões de 

segurança que exijam uma retirada abrupta das outras drogas antiepilépticas, recomenda-se a descontinuação 

gradual de aproximadamente um terço da dose deste grupo de drogas a cada 2 semanas. Quando indutores 

enzimáticos são retirados, os níveis de Topiramato irão aumentar. Uma diminuição na dose de Topiramato pode 

ser necessária se for clinicamente indicado.  

 

Adultos: o tratamento da dose deve ser iniciado com 25mg, administrado à noite, por uma semana. Então, a dose 

deve ser aumentada em 25 ou 50mg ao dia, a intervalos de 1 ou 2 semanas, dividida em duas tomadas. Se o 

paciente for incapaz de tolerar o esquema de tratamento, aumentos menores ou intervalos mais longos entre os 

aumentos da dose podem ser usados. A dose e a velocidade do tratamento devem ser orientados pelo resultado 

clínico. Em adultos, a dose alvo inicial recomendada para o Topiramato em monoterapia é de 100mg/dia e a dose 

diária máxima recomendada é 500mg. Alguns pacientes com formas refratárias de epilepsia toleraram doses de 

1000mg/dia de Topiramato em monoterapia. Estas recomendações aplicam-se a todos os adultos, incluindo idosos 

sem doença renal subjacente. 

Crianças: a dose inicial varia de 0,5 a 1mg/kg, à noite, durante uma semana. A seguir a dose deve ser aumentada em 

0,5 a 1mg/kg/dia a intervalos de 1 a 2 semanas, dividida em duas tomadas. Se a criança for incapaz de tolerar o 

esquema de tratamento, aumentos menores ou intervalos maiores entre os aumentos da dose podem ser usados. A 

dose e a velocidade do tratamento devem ser orientadas pelo resultado clínico.  

A dose alvo inicial recomendada para o Topiramato em monoterapia em crianças é 3 a 6 mg/kg/dia. Crianças com 

crises de início parcial de diagnóstico recente receberam doses de até 500mg/dia. ·. 

Superdosagem 

Sinais e Sintomas: já houve relatos de ingestão de 6 a 40 g de Topiramato em um número limitado de pacientes. 

Sinais e sintomas incluíram: cefaleia, agitação, sonolência, letargia, acidose metabólica e hipocalemia. As 
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consequências clínicas não foram graves. Todos os pacientes recuperaram- se. Um paciente que ingeriu uma dose 

calculada em 96 - 110 g de Topiramato foi hospitalizado em coma com duração de 20 - 24 horas seguido de 

recuperação total após 3 a 4 dias.  

 

Tratamento: medidas gerais de suporte são indicadas e uma tentativa deve ser feita para remover o fármaco não 

digerido do trato gastrintestinal utilizando lavagem gástrica ou carvão ativado. a hemodiálise é um método eficaz 

para a retirada do Topiramato do organismo. O paciente deve ser bem hidratado. 
 
 

Contraindicações  
Hipersensibilidade ao topiramato ou a qualquer componente da fórmula do produto. Não deve ser administrado 
durante a gravidez. 
 
 

Estudos de eficácia  
 O topiramato está licenciado no Brasil desde 1997, sendo indicado para o tratamento de epilepsias tanto em 
monoterapia quanto como terapia adjuntiva, bem como na profilaxia da migrânea. Em estudos experimentais, o 
topiramato apresenta atividade anticonvulsivante em ratos e camundongos, em crises induzidas por eletrochoque 
máximo, e é eficaz em modelos de epilepsia em roedores, que incluem crises tônicas e crises semelhantes a crises 
de ausência, em ratos com epilepsia espontânea, e crises tônico-clônicas induzidas em ratos por abrasamento da 
amígdala ou isquemia global. O topiramato é apenas discretamente eficaz no bloqueio de crises clônicas induzidas 
pelo pentilenotetrazol, um antagonista de receptor GABAA 2,3. Estudos realizados em camundongos submetidos à 
administração concomitante de topiramato e carbamazepina ou fenobarbital demonstraram atividade 
anticonvulsivante sinérgica, enquanto que a associação com fenitoína mostrou atividade anticonvulsivante aditiva. 
Em estudos clínicos bem controlados de uso adjuvante, não foi verificada nenhuma correlação entre concentrações 
plasmáticas de vale do topiramato e sua eficácia clínica2. Estudos clínicos, em humanos, demonstraram sua 
absorção rápida e completa, boa biodisponibilidade oral e uma meia-vida plasmática prolongada de 
aproximadamente 20 horas. Em virtude de seus múltiplos mecanismos de ação com função neura estabilizadora, 
muitos de seus efeitos psicofarmacológicos ainda estão sendo discutidos e, neste sentido, o estudo de Bertges et. 
al., tem o seu valor. 
 
 

Interações medicamentosas  
A associação de Topiramato com outras medicações antiepilépticas (fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, 
fenobarbital, primidona) não afeta suas concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio, exceto, ocasionalmente, 
em alguns pacientes, em que a adição de Topiramato à fenitoína poderá resultar no aumento das concentrações 
plasmáticas de fenitoína e também de sua ação. Tal ocorrência se deve possivelmente à inibição de uma enzima 
polimórfica isomórfica específica (CYP2CMEPH). Consequentemente, qualquer paciente submetido ao tratamento 
com fenitoína, que apresente sinais ou sintomas de toxicidade, deverá submeter- se à monitoração dos níveis 
plasmáticos de fenitoína. 
Efeitos de outras medicações antiepilépticas sobre Topiramato. 
A fenitoína e a carbamazepina diminuem as concentrações plasmáticas do Topiramato. A adição ou descontinuação 
da fenitoína ou da carbamazepina ao tratamento com Topiramato poderá requerer um ajuste de dose deste último. 
O tratamento da dose deverá ser realizado de acordo com o efeito clínico. 
Tanto a adição quanto à retirada do ácido valproico não produzem mudanças clinicamente significativas nas 
concentrações plasmáticas de Topiramato e, portanto, não exigem ajuste da dose do Topiramato.  
 
Interação com outras medicações 
Digoxina: num estudo de dose única, a administração concomitante de Topiramato provocou uma redução de 12% 
na área sob a curva de concentração plasmática (AUC) da digoxina. A importância clínica desta observação não foi 
determinada. Quando o Topiramato for associado ou descontinuado em pacientes submetidos a tratamento com a 
digoxina, será necessária a monitoração rotineira e cuidadosa das concentrações séricas de digoxina. 
Depressores do SNC/Álcool: recomenda-se que Topiramato não seja utilizado concomitantemente com bebidas 
alcoólicas, nem com outras medicações depressoras do snc, pois pode ocorrer um aumento da ação do Topiramato. 
Anticoncepcionais orais: em um estudo de interação farmacocinética em voluntárias sadias, com administração 
concomitante de contraceptivo oral combinado contendo 1 mg de noretindrona e 35 mcg de 
etinilestradiol, Topiramato, administrado isoladamente nas doses de 50 a 200 mg/dia, não foi associado a 
alterações estatisticamente significantes na exposição média (AUC) aos componentes do contraceptivo oral. Em 
outro estudo, a exposição ao etinilestradiol apresentou redução estatisticamente significante com doses de 200, 
400 e 800 mg/dia (18%, 21% e 30% respectivamente) quando administrado como adjuvante em pacientes em uso 
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de ácido valproico. Em ambos os estudos, Topiramato (50 mg/dia a 800 mg/dia) não afetou significantemente a 
exposição à noretindrona. Entretanto, nas doses entre 200 - 800 mg/dia, houve uma redução dose-dependente na 
exposição ao etinilestradiol e, nas doses de 50 - 200 mg/dia, não houve alteração significante dose-dependente na 
exposição ao etinilestradiol. A significância clínica das alterações observadas não é conhecida. A possibilidade de 
redução da eficácia do contraceptivo e aumento no sangramento de escape deve ser considerada em pacientes em 
uso de contraceptivos orais combinados e Topiramato. Deve-se solicitar a pacientes em uso de contraceptivos orais 
que relatem qualquer alteração em seus padrões menstruais. A eficácia contraceptiva pode ser reduzida, mesmo na 
ausência de sangramento de escape. 
 
O clearance plasmático do componente estrogênico aumentou significativamente após o uso do anticoncepcional. 
Metformina: um estudo de interação medicamentosa, conduzido em voluntários sadios avaliou a farmacocinética 
da metformina e do Topiramato no estado de equilíbrio no plasma quando a metformina foi administrada isolada e 
quando a metformina e o Topiramato foram administrados simultaneamente. Os resultados do estudo indicaram 
que a Cmax média e a AUC0-12 h média da metformina aumentaram em 18% e 25%, respectivamente, enquanto 
que o CL/F médio diminuiu 20% quando a metformina foi coadministrada com Topiramato. O Topiramato não afeta 
o tmax da metformina.A significância clínica do efeito do Topiramato na farmacocinética da metformina não está 
clara. O “clearance” plasmático oral do Topiramato parece ser reduzido quando administrado com metformina. A 
extensão da alteração no “clearance” é desconhecida. A significância clínica do efeito da metformina na 
farmacocinética do Topiramato não está clara. Quando Topiramato é administrado ou retirado em pacientes 
tratados com metformina, deve-se ter especial atenção na monitorização rotineira para um controle adequado do 
diabetes. 
Outros: Topiramato poderá aumentar o risco de nefrolitíase em pacientes sob uso concomitante de outros agentes 
que predispõe à nefrolitíase. 
Durante tratamento com Topiramato, tais agentes deverão ser evitados, uma vez que eles criam um ambiente 
fisiológico que aumenta o risco de formação de cálculo renal. 
Exames laboratoriais: dados de estudos clínicos indicam que o Topiramato tem sido associado com uma redução 
média de 4 mmol/l no nível de bicarbonato no sangue total. 

 
 
Recomendação farmacotécnica  
Topiramato pode ser manipulado com os seguintes excipientes: amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, 
celulose microcristalina, estearato de magnésio, lactose, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de titânio 
e talco farmacêutico. 
 
 

Reações adversas 
As mais comuns são: ataxia, déficit cognitivo (lentificação do pensamento, prejuízo da concentração e da memória) 
diarreia, fadiga, náuseas, parastesias, sonolência, tonturas. 
Menos comum perda de peso, aumento do risco para formação de cálculos renais. 
 
 

Informações de armazenamento 
Pode ser armazenado na temperatura ambiente, mas deve ser protegido da incidência direta da luz. 
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