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Lamotrigina
pronunciado como (la moe' tri jeen)

AVISO IMPORTANTE:

A lamotrigina pode causar erupções cutâneas, incluindo erupções cutâneas graves que podem precisar ser tratadas em um 

hospital ou causar incapacidade permanente ou morte. Informe o seu médico se estiver tomando ácido valpróico (Depakene) ou 

divalproato (Depakote), porque tomar esses medicamentos com lamotrigina pode aumentar o risco de desenvolver uma erupção 

cutânea grave. Informe também o seu médico se você já desenvolveu uma erupção cutânea após tomar lamotrigina ou qualquer 

outro medicamento para epilepsia ou se você é alérgico a algum medicamento para epilepsia.

O seu médico começará com uma dose baixa de lamotrigina e aumentará gradualmente a sua dose, não mais do que uma 

vez a cada 1 a 2 semanas. Pode ser mais provável que desenvolva uma erupção cutânea grave se tomar uma dose inicial 

mais elevada ou aumentar a sua dose mais rapidamente do que o seu médico lhe disser. Suas primeiras doses de 

medicação podem ser embaladas em um kit inicial que mostrará claramente a quantidade certa de medicação a ser 

tomada todos os dias durante as primeiras 5 semanas de tratamento. Isto irá ajudá-lo a seguir as instruções do seu médico 

à medida que a sua dose é aumentada lentamente. Certifique-se de tomar lamotrigina exatamente como indicado. Não 

tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Erupções cutâneas graves geralmente se desenvolvem durante as primeiras 2 a 8 semanas de tratamento com lamotrigina, mas 

podem se desenvolver a qualquer momento durante o tratamento. Se desenvolver algum dos seguintes sintomas enquanto 

estiver a tomar lamotrigina, contacte o seu médico imediatamente: erupção cutânea; bolhas ou descamação da pele; urticária; 

coceira; ou feridas dolorosas na boca ou ao redor dos olhos.

Fale com o seu médico sobre os riscos de tomar lamotrigina ou de dar lamotrigina ao seu filho. Crianças de 2 a 17 anos 

de idade que tomam lamotrigina são mais propensas a desenvolver erupções cutâneas graves do que os adultos que 

tomam a medicação.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com lamotrigina e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as 

informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o 

site da Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o 
Guia de Medicação.

por que este medicamento é prescrito?

Os comprimidos de liberação prolongada (ação prolongada) de lamotrigina são usados   com outros medicamentos para tratar 

certos tipos de convulsões em pacientes com epilepsia. Todos os tipos de comprimidos de lamotrigina (comprimidos, 

comprimidos de desintegração oral e comprimidos mastigáveis), exceto os comprimidos de liberação prolongada, são usados   

sozinhos ou com outros medicamentos para tratar convulsões em pessoas com epilepsia ou síndrome de Lennox-Gastaut (um 

distúrbio que causa convulsões e muitas vezes causa atrasos no desenvolvimento). Todos os tipos de comprimidos de 

lamotrigina, exceto os comprimidos de liberação prolongada, também são usados   para aumentar o tempo entre episódios de 

depressão, mania (humor frenético ou anormalmente excitado) e outros humores anormais em pacientes com transtorno 

bipolar I (transtorno maníaco-depressivo; doença que causa episódios de depressão, episódios de mania e outros humores 

anormais). A lamotrigina não demonstrou ser eficaz quando as pessoas experimentam os episódios reais de depressão ou 

mania, portanto, outros medicamentos devem ser usados   para ajudar as pessoas a se recuperar desses episódios. A 

lamotrigina está em uma classe de medicamentos chamados anticonvulsivantes. Funciona diminuindo a atividade elétrica 

anormal no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

A lamotrigina vem como um comprimido, um comprimido de liberação prolongada, um comprimido de desintegração oral 

(dissolve-se na boca e pode ser engolido sem água) e um comprimido dispersível mastigável (pode ser mastigado ou dissolvido 

em líquido) para tomar por via oral com ou sem Comida. Os comprimidos de liberação prolongada são tomados uma vez ao dia. 

Os comprimidos, comprimidos de desintegração oral e comprimidos dispersíveis mastigáveis   são normalmente tomados uma ou 

duas vezes por dia, mas podem ser tomados uma vez em dias alternados no início do tratamento. Siga as instruções no rótulo da 

receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda.

Existem outros medicamentos que têm nomes semelhantes ao nome comercial da lamotrigina. Você deve ter certeza de 

que recebe lamotrigina e não um dos medicamentos semelhantes sempre que preencher sua receita. Certifique-se de 

que a receita que seu médico lhe dá é clara e fácil de ler. Fale com o seu farmacêutico para se certificar de que lhe está a 

ser administrada lamotrigina. Depois de receber sua medicação, compare os comprimidos com as fotos na folha de 

informações do fabricante do paciente. Se você acha que recebeu o medicamento errado, converse com seu 

farmacêutico. Não tome nenhum medicamento a menos que tenha certeza de que é o medicamento que seu médico 

receitou.

Engula os comprimidos e os comprimidos de liberação prolongada inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

Se estiver a tomar os comprimidos dispersíveis mastigáveis, pode engoli-los inteiros, mastigá-los ou dissolvê-los em líquido. Se 

você mastigar os comprimidos, beba uma pequena quantidade de água ou suco de frutas diluído depois para lavar a medicação. 

Para dissolver os comprimidos em líquido, coloque 1 colher de chá (5 mL) de água ou suco de frutas diluído em um copo. Coloque 

o comprimido no líquido e espere 1 minuto para permitir que ele se dissolva. Em seguida, agite o líquido e beba tudo 

imediatamente. Não tente dividir um único comprimido para ser usado em mais de uma dose.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html 2/7

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


14/04/22, 13h40 Lamotrigina: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Para tomar um comprimido de desintegração oral, coloque-o na língua e mova-o pela boca. Aguarde um pouco 

para que o comprimido se dissolva e, em seguida, engula com ou sem água.

Se o seu medicamento vier em um blister, verifique o blister antes de tomar sua primeira dose. Não use nenhum 

medicamento da embalagem se alguma das bolhas estiver rasgada, quebrada ou não contiver comprimidos.

Se você estava tomando outro medicamento para tratar convulsões e está mudando para lamotrigina, seu médico 

diminuirá gradualmente a dose do outro medicamento e aumentará gradualmente a dose de lamotrigina. Siga 

estas instruções cuidadosamente e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas sobre a quantidade de 

cada medicamento que deve tomar.

A lamotrigina pode controlar sua condição, mas não a cura. Pode levar várias semanas para você sentir todos os 

benefícios da lamotrigina. Continue a tomar lamotrigina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar lamotrigina sem 

falar com o seu médico, mesmo se tiver efeitos secundários como alterações invulgares no comportamento ou humor. O 

seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente. Se você parar de tomar lamotrigina de repente, você 

pode ter convulsões. Se você parar de tomar lamotrigina por qualquer motivo, não comece a tomá-la novamente sem 

falar com seu médico.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar lamotrigina,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à lamotrigina, a qualquer outro medicamento. ou qualquer um dos 
ingredientes do tipo de comprimidos de lamotrigina que vai tomar. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico ou consulte o 
Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, 
vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou 
planeja tomar. Certifique-se de mencionar os medicamentos listados na seção ADVERTÊNCIA 
IMPORTANTE e atazanavir com ritonavir (Reyataz com Norvir); disopiramida (Norpace); lopinavir 
com ritonavir (Kaletra); metotrexato (Rasuvo, Trexall, Trexup); outros medicamentos para 
convulsões, como carbamazepina (Epitol, Tegretol, outros), oxcarbazepina (Oxtellar XR, Trileptal), 
fenobarbital (Luminal, Solfoton), fenitoína (Dilantin, Phenytek) e primidona (Mysoline); 
procainamida; pirimetamina (Daraprim); quinidina (em Nuedexta); rifampicina (Rifadin, 
Rimactane, em Rifamate, Rifater); e trimetoprima (Primsol, em Bactrim, Septra).

informe o seu médico se estiver usando medicamentos hormonais femininos, como contraceptivos hormonais (pílulas 
anticoncepcionais, adesivos, anéis, injeções, implantes ou dispositivos intrauterinos) ou terapia de reposição hormonal (TRH). 
Fale com o seu médico antes de iniciar ou parar de tomar qualquer um destes medicamentos enquanto estiver a tomar 
lamotrigina. Se estiver a tomar uma medicação hormonal feminina, informe o seu médico se tiver algum sangramento entre 
os períodos menstruais esperados.

informe o seu médico se você tem ou já teve uma doença autoimune (condição na qual o corpo ataca seus próprios 
órgãos, causando inchaço e perda de função), como lúpus (condição na qual o corpo ataca vários órgãos diferentes 
causando uma variedade de sintomas) ; um distúrbio sanguíneo; depressão, problemas de humor ou pensamentos ou 
ações suicidas; insuficiência cardíaca, ritmos cardíacos irregulares ou outros tipos de
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doença cardíaca; ou doença renal ou hepática, ou ascite (inchaço do estômago causado por doença 
hepática).

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se engravidar enquanto estiver a tomar 
lamotrigina, contacte o seu médico.

informe o seu médico se estiver a amamentar. Se amamentar durante o tratamento com lamotrigina, o seu bebé 
pode receber alguma lamotrigina no leite materno. Observe seu bebê de perto quanto a sonolência incomum, 
respiração interrompida ou sucção ruim.

você deve saber que este medicamento pode deixá-lo sonolento ou tonto. Não conduza um carro ou 
opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas e você pode se tornar 
suicida (pensar em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo) enquanto estiver tomando 
lamotrigina para o tratamento de epilepsia, doença mental ou outras condições. Um pequeno número 
de adultos e crianças com 5 anos de idade ou mais (cerca de 1 em 500 pessoas) que tomaram 
anticonvulsivantes como a lamotrigina para tratar várias condições durante os estudos clínicos 
tornaram-se suicidas durante o tratamento. Algumas dessas pessoas desenvolveram pensamentos e 
comportamentos suicidas uma semana depois de começarem a tomar a medicação. Existe o risco de 
sofrer alterações na sua saúde mental se tomar um medicamento anticonvulsivante como a 
lamotrigina, mas também pode haver o risco de você experimentar mudanças em sua saúde mental se 
sua condição não for tratada. Você e seu médico decidirão se os riscos de tomar um medicamento 
anticonvulsivante são maiores do que os riscos de não tomar o medicamento. Você, sua família ou seu 
cuidador devem ligar para seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: 
ataques de pânico; agitação ou inquietação; irritabilidade, ansiedade ou depressão nova ou agravada; 
agindo em impulsos perigosos; dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo; comportamento 
agressivo, raivoso ou violento; mania (humor frenético e anormalmente excitado); falar ou pensar em 
querer se machucar ou acabar com sua vida; afastamento de amigos e familiares; preocupação com a 
morte e o morrer; dando bens valiosos; ou quaisquer outras mudanças incomuns de comportamento 
ou humor.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A lamotrigina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

perda de equilíbrio ou coordenação

visão dupla

visão embaçada

movimentos incontroláveis   dos olhos
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dificuldade em pensar ou se concentrar

dificuldade em falar

dor de cabeça

sonolência

tontura

diarréia

constipação

perda de apetite

perda de peso

azia

náusea

vômito

boca seca

dor de estômago, costas ou articulações

períodos menstruais perdidos ou dolorosos

inchaço, coceira ou irritação da vagina

agitação incontrolável de uma parte do corpo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas ou 
aqueles descritos na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

inchaço da face, garganta, língua, lábios e olhos, dificuldade em engolir ou respirar, rouquidão

convulsões que acontecem com mais frequência, duram mais ou são diferentes das convulsões que você teve no passado

dor de cabeça, febre, náuseas, vômitos, torcicolo, sensibilidade à luz, calafrios, confusão, dores musculares, 
sonolência

sangramento ou hematomas incomuns

febre, erupção cutânea, inchaço dos gânglios linfáticos, amarelecimento da pele ou dos olhos, dor abdominal, micção dolorosa ou com 

sangue, dor no peito, fraqueza ou dor muscular, sangramento ou hematomas incomuns, convulsões, dificuldade para andar, dificuldade 

para enxergar ou outros problemas de visão

dor de garganta, febre, calafrios, tosse, dificuldade em respirar, dor de ouvido, conjuntivite, micção frequente ou 
dolorosa ou outros sinais de infecção

batimento cardíaco acelerado, batimento cardíaco acelerado ou lento, falta de ar, tontura ou desmaio

A lamotrigina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver 

tomando este medicamento.
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Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente, longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

perda de equilíbrio ou coordenação

movimentos incontroláveis   dos olhos

visão dupla

aumento das convulsões

arritmia cardíaca

perda de consciência

coma

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode solicitar alguns exames laboratoriais para 

verificar sua resposta à lamotrigina.
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Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar 

lamotrigina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Lamictal®

Lamictal®CD

Lamictal®ODT

Lamictal®XR
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