
ANEXO I 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 50 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 50 mg de retigabina. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
  
Comprimido revestido por película. 
 
Comprimidos revestidos por película, redondos, roxos, de 5,6 mm, marcados com “RTG 50” num dos 
lados. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Trobalt é indicado como tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais fármaco-resistentes, com ou 
sem generalização secundária, em doentes com 18 ou mais anos de idade com epilepsia, quando outras 
combinações adequadas com outros medicamentos se mostraram ineficazes ou não foram toleradas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Trobalt deve ser titulado, de acordo com a resposta individual de cada doente, de forma a otimizar o 
equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. 
 
A dose inicial máxima diária total é de 300 mg (100 mg três vezes ao dia). Posteriormente, a dose 
diária total é aumentada no máximo em 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. É expectável que uma dose de manutenção eficaz esteja compreendida entre 
os 600 mg/dia e os 1.200 mg/dia.  
 
A dose de manutenção máxima total é de 1.200 mg/dia. Não foi estabelecida a segurança e eficácia 
para doses superiores a 1.200 mg/dia. 
 
Se os doentes se esquecerem de tomar uma ou mais doses, recomenda-se que tomem uma única dose 
logo que se lembrem.  
 
Após toma da dose esquecida, deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas antes da próxima dose e 
posteriormente deve ser retomada a posologia habitual. 
 
Aquando da descontinuação do tratamento com Trobalt, a dose deve ser gradualmente diminuída 
durante um período de pelo menos 3 semanas (ver secção 4.4). 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
A informação sobre segurança e eficácia da retigabina em doentes com idade igual ou superior a 65 
anos é limitada. Recomenda-se uma redução das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes 
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idosos. A dose diária total inicial é de 150 mg/dia e durante o período de titulação a dose diária total 
deve ser aumentada num máximo de 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. Não se recomendam doses superiores a 900 mg/dia (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
 
A retigabina e os seus metabolitos são eliminados principalmente por excreção renal. 
 
Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro (depuração da 
creatinina 50 a 80 ml/min; ver secção 5.2). 
 
É recomendada uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg por semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
Em doentes com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise, as três doses diárias devem ser 
tomadas, como habitualmente, no dia da diálise. Adicionalmente, é recomendada uma dose única 
suplementar imediatamente após a hemodiálise. Se ocorrerem convulsões intercorrentes para o final da 
diálise então, no início das sessões de diálise subsequentes, deve ser considerada uma dose 
suplementar adicional. 
 
Compromisso hepático 
 
Não é necessária redução de dose em doentes com compromisso hepático ligeiro (classificação de 
Child-Pugh 5 a 6; ver secção 5.2). 
 
Recomenda-se uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso hepático moderado ou grave (classificação de Child-Pugh ≥7; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg cada semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
População pediátrica 
 
A segurança e eficácia da retigabina em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda 
estabelecidas (ver secção 5.2). Os dados farmacocinéticos atualmente disponíveis encontram-se 
descritos na secção 5.2, mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 
 
  
Modo de administração 
 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Os comprimidos devem ser tomados repartidos por 3 
doses por dia. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, e não devem ser mastigados, esmagados 
ou divididos. 
 
Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 5.2). 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Afeções oculares 
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Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) dos tecidos oculares, incluindo da retina, por vezes, mas nem sempre, em conjunto com 
alterações da pigmentação da pele, lábios ou unhas (ver parágrafo abaixo e secção 4.8). Tem sido 
notificada em alguns indivíduos, a reversibilidade da pigmentação da retina após a descontinuação da 
retigabina. O prognóstico a longo prazo destes resultados é atualmente desconhecido, mas algumas das 
notificações foram associadas a insuficiência visual.  
 
Adicionalmente, foi também identificada uma forma distinta de anomalia macular com características 
de maculopatia viteliforme (ver secção 4.8), na maioria dos casos diagnosticada com tomografia de 
coerência ótica (OCT). A taxa de progressão de maculopatia viteliforme e o seu impacto na função da 
retina e macular e na visão não são claros. Foram notificadas anomalias visuais (restrição do campo, 
perda de sensibilidade central e acuidade visual diminuída). 
 
Todos os doentes devem ser submetidos a um exame oftalmológico completo na linha de base e, pelo 
menos, a cada seis meses, o qual deve incluir acuidade visual, exame com lâmpada de fenda, 
fotografia do fundo do olho dilatado e OCT macular. Se forem detetadas alterações da pigmentação da 
retina, maculopatia viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com Trobalt apenas deve ser 
mantido após reavaliação cuidadosa da relação de benefícios e riscos. Se o tratamento for mantido, o 
doente deve ser monitorizado mais de perto. 
 
Afeções dos tecidos cutâneos 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) da pele, lábios ou unhas por vezes, mas nem sempre, em conjunto com alterações da 
pigmentação dos tecidos oculares (ver parágrafo acima e secção 4.8). Nos doentes que desenvolvam 
estas alterações, o tratamento com Trobalt apenas deve ser mantido após reavaliação cuidadosa da 
relação de benefícios e riscos. 
 
Retenção urinária 
 
Em estudos clínicos controlados com retigabina foram notificados retenção urinária, disúria e 
hesitação urinária, geralmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento (ver secção 4.8). Trobalt 
deve ser usado com precaução em doentes em risco de retenção urinária e recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Intervalo QT  
 
Um estudo da condução cardíaca em voluntários saudáveis demonstrou que a retigabina, titulada a 
1.200 mg/dia, produz um efeito de prolongamento QT. Um aumento médio de até 6,7 ms (limite 
superior do IC 95% unilateral de 12,6 ms) no Intervalo QT Individual Corrigido (QTcI) foi observado 
no espaço de 3 horas após a dose. Deve tomar-se precaução quando Trobalt é prescrito com 
medicamentos que aumentam o intervalo QT e em doentes com prolongamento do intervalo QT, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular, hipocaliemia ou hipomagnesemia e em 
doentes com 65 ou mais anos de idade, que estão a iniciar tratamento. 
 
Nestes doentes recomenda-se a realização de um eletrocardiograma (ECG) antes de se iniciar o 
tratamento com Trobalt e naqueles que possuem um intervalo QT corrigido >440ms na linha de base, 
deve ser realizado um ECG quando se está a atingir a dose de manutenção. 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
 
Foram notificados estado confusional, perturbações psicóticas e alucinações em estudos clínicos 
controlados com retigabina (ver secção 4.8). Estes efeitos ocorreram geralmente nas primeiras 8 
semanas de tratamento, e levaram frequentemente à descontinuação do tratamento nos doentes 
afetados. Recomenda-se que os doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Risco de suicídio  
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Foram notificados ideação e comportamento suicidas em doentes tratados com agentes antiepiléticos 
em várias indicações. Uma meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados e controlados com placebo 
relativos a medicamentos antiepiléticos mostrou também um pequeno aumento do risco de ideação e 
comportamento suicida. O mecanismo deste risco não é conhecido e a informação disponível não 
exclui a possibilidade de um risco aumentado para a retigabina.  
 
Como tal, os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de ideação e comportamento suicida e 
deve ser considerado tratamento adequado. Doentes (e prestadores de cuidados aos doentes) devem ser 
aconselhados a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais de ideação ou comportamento 
suicida. 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos)  
 
Os doentes idosos podem ter um risco aumentado de efeitos no sistema nervoso central, retenção 
urinária e fibrilhação auricular. Trobalt deve ser usado com precaução nesta população e recomenda-se 
o uso de doses inicial e de manutenção reduzidas (ver secções 4.2 e 5.2).  
 
Convulsões de privação 
 
Trobalt deve ser descontinuado gradualmente de forma a minimizar o potencial de recorrência de 
crises. Recomenda-se que a dose de Trobalt seja reduzida durante um período de pelo menos 3 
semanas, a não ser que questões de segurança exijam uma descontinuação abrupta (ver secção 4.2). 
 
Análises laboratoriais 
 
A retigabina mostrou que interfere com os doseamentos laboratoriais clínicos da bilirrubina no soro e 
na urina, o que pode resultar em leituras falsamente elevadas. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos.  
 
Outros medicamentos antiepiléticos 
 
Dados in vitro indicaram baixo potencial de interação com outros medicamentos antiepiléticos (ver 
secção 5.2). O potencial de interação medicamentosa foi, portanto, avaliado com base numa análise 
agrupada dos ensaios clínicos e, embora não seja considerada tão robusta como estudos clínicos de 
interação individual, os resultados corroboram os dados in vitro. 
 
Com base nesses dados agrupados, a retigabina não causou efeitos clinicamente significativos no 
plasma nas concentrações dos seguintes medicamentos antiepiléticos: 
-  carbamazepina, clobazam, clonazepam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, 

fenobarbital, fenitoína, pregabalina, topiramato, valproato, zonisamida. 
 
Adicionalmente, com base em dados agrupados, não houve efeitos clinicamente significativos dos 
seguintes medicamentos antiepiléticos na farmacocinética da retigabina: 
- lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato. 
 
Esta análise também mostrou que não existe efeito clinicamente significativo dos indutores (fenitoína, 
carbamazepina e fenobarbital) na depuração da retigabina. 
 
No entanto, dados em estado estacionário de um número limitado de doentes em estudos menores de 
fase II indicaram que: 
- a fenitoína pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 35% 
- a carbamazepina pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 33% 
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Interação com digoxina 
 
Dados de um estudo in vitro mostraram que o metabolito N-acetil da retigabina (NAMR) inibiu o 
transporte da digoxina, mediado pela glicoproteína P, de uma forma dependente da concentração. 
 
Com base num estudo realizado em voluntários saudáveis, as doses terapêuticas de retigabina (600-
1.200 mg/dia) resultaram num pequeno aumento (8-18%) da AUC da digoxina após uma dose oral 
única de digoxina. O aumento não pareceu ser dependente da dose de retigabina e não é considerado 
clinicamente relevante. Não houve alteração significativa na Cmax da digoxina. Não é necessário ajuste 
da dose de digoxina. 
 
Interação com anestésicos 
Trobalt pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo tiopental 
sódico; ver secção 5.1). 
 
Interação com o álcool 
 
A administração concomitante de etanol (1,0 g/kg) com retigabina (200 mg) resultou num aumento da 
perda de nitidez da visão em voluntários saudáveis. Recomenda-se que os doentes sejam alertados 
quanto aos possíveis efeitos na visão se tomarem Trobalt com álcool.  
 
Contracetivos orais 
 
Com doses de retigabina de até 750 mg/dia, não se verificou qualquer efeito clinicamente significativo 
da retigabina na farmacocinética dos componentes da pílula contracetiva oral, estrogénio 
(etinilestradiol) ou progestagéneo (noretindrona). Adicionalmente, não se verificou qualquer efeito 
clinicamente significativo da pílula contracetiva oral combinada de baixa dose na farmacocinética da 
retigabina. 
 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Risco relacionado com os medicamentos antiepiléticos em geral  
As mulheres com potencial para engravidar devem ter aconselhamento especializado. A necessidade 
de tratamento com medicamentos antiepiléticos deve ser revista quando uma mulher está a planear 
engravidar. Em mulheres a efetuar tratamento para a epilepsia, a descontinuação repentina da 
terapêutica antiepilética deve ser evitada, uma vez que pode desencadear crises epiléticas que poderão 
ter consequências graves para a mulher e para o feto.  
 
O risco de malformações congénitas está aumentado por um fator de 2 a 3 na descendência das mães 
tratadas com medicamentos antiepiléticos comparativamente à incidência esperada na população em 
geral, que é aproximadamente de 3%. As malformações notificadas com maior frequência são lábio 
leporino, malformações cardiovasculares e defeitos do tubo neural. O tratamento com múltiplos 
medicamentos antiepiléticos está associado a um risco mais elevado de malformações congénitas do 
que a monoterapia e, como tal, a monoterapia deve ser utilizada sempre que possível.  
 
Risco relacionado com Trobalt 
Não existe informação adequada sobre a utilização da retigabina em mulheres grávidas. Os estudos em 
animais são insuficientes no que respeita à toxicidade reprodutiva, uma vez que os níveis plasmáticos 
atingidos nestes estudos foram inferiores aos atingidos nos seres humanos nas doses recomendadas 
(ver secção 5.3). Num estudo do desenvolvimento em ratos cujas mães foram tratadas com retigabina 
durante a gravidez, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva da descendência (ver 
secção 5.3). O significado clínico desta descoberta é desconhecido.  
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Trobalt não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a retigabina é excretada no leite humano. Estudos em animais demonstraram a 
excreção de retigabina e/ou dos seus metabolitos no leite humano. A decisão de 
continuar/descontinuar a amamentação ou continuar/descontinuar o tratamento com Trobalt deve ser 
tomada tendo em consideração os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do 
tratamento com Trobalt para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não houve efeitos na fertilidade relacionados com o tratamento com retigabina em estudos animais. 
No entanto, os níveis plasmáticos atingidos nestes estudos foram menores que os níveis atingidos em 
seres humanos nas doses recomendadas (ver secção 5.3).  
 
Os efeitos da retigabina na fertilidade humana não foram estabelecidos.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Reações adversas tais como tonturas, sonolência, diplopia e visão turva foram notificadas em estudos 
clínicos controlados, particularmente durante a titulação (ver secção 4.8). Recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco de tais reações adversas no início da tratamento e depois de cada 
passo de titulação, e que sejam aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas até terem 
estabelecido de que forma Trobalt os afeta. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
Num conjunto de dados de segurança de três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla 
ocultação, controlados com placebo, as reações adversas foram geralmente ligeiras a moderadas em 
intensidade e foram maioritariamente notificadas nas primeiras 8 semanas de tratamento. Houve uma 
aparente relação dose-efeito para tonturas, sonolência, estado confusional, afasia, coordenação 
anormal, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória, perturbação da marcha, visão 
turva e obstipação.  
 
As reações adversas que foram mais frequentemente notificadas por levar à descontinuação da 
terapêutica foram as tonturas, sonolência, fadiga e estado confusional. 
 
Lista tabelar de reações adversas 
 
Foi utilizada a seguinte convenção para a classificação das reações adversas: 
 
Muito frequentes: ≥1/10 
Frequentes:  ≥1/100, <1/10 
Pouco frequentes: ≥1/1.000, <1/100 
Raras:   ≥1/10.000, <1/1.000 
Muito raras:  <1/10.000. 
 
As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de 
frequência. 
 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição  

 Aumento de peso 
Aumento do apetite 

 

Perturbações do foro 
psiquiátrico  

 Estado confusional 
Perturbações psicóticas 
Alucinações 
Desorientação 
Ansiedade 
 

 

Doenças do sistema 
nervoso  

Tonturas 
Sonolência 
 

Amnésia 
Afasia 
Coordenação anormal 
Vertigens 
Parestesia 
Tremor 
Perturbação do 
equilíbrio 
Deterioração da 
memória 
Disfasia 
Disartria 
Alterações da atenção 
Perturbação da marcha 
Mioclonia 
 

Hipocinesia 

Afeções oculares  Após vários anos de 
tratamento, foram 
observadas alterações 
da pigmentação 
(descoloração) dos 
tecidos oculares, 
incluindo da retina. 
Algumas destas 
notificações foram 
associadas a 
insuficiência visual. 
 

Diplopia 
Visão turva 
Maculopatia 
Viteliforme Adquirida 
 

 

Doenças 
gastrointestinais 

 Náuseas 
Obstipação 
Dispepsia 
Boca seca 
 

Disfagia 

Afeções hepatobiliares  Aumento dos valores 
dos testes da função 
hepática 
 

 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos  

Foi observada, 
geralmente em doses 
elevadas e após vários 
anos de tratamento, 
descoloração azul-
acinzentada das unhas, 
lábios e/ou pele. 

 Erupção cutânea 
Hiperidrose 

Doenças renais e  Disúria Retenção urinária 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

urinárias  Hesitação urinária 
Hematúria 
Cromatúria 
 

Nefrolitíase 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Fadiga Astenia 
Mal-estar 
Edema periférico 
 

 

 
Descrição das reações adversas selecionadas 
 
As reações adversas relacionadas com a disfunção miccional, incluindo retenção urinária, foram 
notificadas em 5% dos doentes tratados com retigabina no conjunto de dados de segurança agrupados 
(ver secção 4.4). A maioria dos acontecimentos ocorreu nas primeiras 8 semanas de tratamento, e não 
se verificou uma aparente relação dose-efeito. 
 
No conjunto de dados agrupados de doentes tratados com retigabina, o estado confusional foi 
notificado em 9% dos doentes, alucinações em 2% dos doentes e perturbações psicóticas em 1% dos 
doentes (ver secção 4.4). A maioria das reações adversas ocorreu nas primeiras 8 semanas de 
tratamento, e existiu uma aparente relação dose-efeito apenas para o estado confusional. 
 
Dados de acontecimentos adversos de indivíduos participantes em ensaios clínicos mostraram uma 
taxa de acontecimento de alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosas por doente por 
ano de exposição de 3,6%. As incidências cumulativas de um acontecimento a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 
anos e 5 anos de exposição são aproximadamente 1%, 1,8%, 4,4%, 10,2% e 16,7%, respetivamente. 
 
Aproximadamente 30-40% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame à pele e/ou oftalmológico tiveram resultados de 
alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosa ou pigmentação ocular não retiniana, e 
aproximadamente 15-30% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame oftalmológico tiveram resultados de pigmentação da 
retina. Adicionalmente, têm sido notificados casos de maculopatia do tipo viteliforme adquirida, em 
estudos clínicos e em notificações espontâneas. 
 
Dados de doentes idosos indicam que estes poderão estar mais suscetíveis a sofrer certos 
acontecimentos do sistema nervoso central, incluindo sonolência, amnésia, coordenação anormal, 
vertigens, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória e perturbação da marcha. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas e sinais 
 
Existe experiência limitada de sobredosagem com retigabina.  
 
Sobredosagens de retigabina com mais de 2.500 mg/dia foram notificadas durante estudos clínicos. 
Adicionalmente às reações adversas observadas com doses terapêuticas, os sintomas de sobredosagem 
com retigabina incluíram agitação, comportamento agressivo e irritabilidade. Não foram notificadas 
sequelas.  
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Num estudo em voluntários ocorreu arritmia cardíaca (paragem cardíaca/assistolia ou taquicardia 
ventricular) em dois indivíduos, nas 3 primeiras horas após toma de uma dose única de 900 mg de 
retigabina. As arritmias resolveram-se espontaneamente e ambos os voluntários recuperaram sem 
sequelas. 
 
Controlo 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente receba tratamento de suporte adequado, tal 
como indicado clinicamente, incluindo monitorização do eletrocardiograma (ECG). Deverá ser 
efetuado tratamento adicional conforme recomendado pelo centro nacional de venenos, quando 
disponível. 
 
A hemodiálise demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas da retigabina e do NAMR em 
aproximadamente 50%. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos, código ATC: N03AX21. 
 
Mecanismo de ação 
 
Os canais de potássio são um dos canais iónicos dependentes da voltagem presentes nas células 
neuronais e são fatores importantes da atividade neuronal. Estudos in vitro indicam que a retigabina 
atua principalmente através da abertura dos canais de potássio neuronais (KCNQ2 [Kv7.2] e KCNQ3 
[Kv7.3]). Esta ação estabiliza o potencial de repouso da membrana e controla o sub-limiar elétrico de 
excitabilidade dos neurónios, prevenindo assim o início de surtos de potenciais de ação epileptiformes. 
Mutações nos canais KCNQ estão na base de várias doenças humanas hereditárias, incluindo a 
epilepsia (KCNQ2 e 3). O mecanismo de ação da retigabina nos canais de potássio foi bem 
documentado, no entanto outros mecanismos através dos quais a retigabina exerce o seu efeito 
antiepilético ainda não foram totalmente esclarecidos. 
 
Numa série de modelos de convulsão, a retigabina aumentou o limiar de indução de convulsões, 
provocadas por eletrochoques máximos, pentilenotetrazol, picrotoxina e N-metil-D-aspartato 
(NMDA). A retigabina também demonstrou propriedades inibitórias em múltiplos modelos de crises 
induzidas, por exemplo, em estado de indução completa e em alguns casos durante o desenvolvimento 
das crises induzidas. Adicionalmente, a retigabina foi eficaz na prevenção das convulsões do estado de 
mal epilético em roedores com lesões epileptogénicas induzidas por cobalto, e na inibição de 
convulsões tónicas nos músculos extensores em ratinhos geneticamente suscetíveis. A relevância 
destes modelos para a epilepsia humana é, contudo, desconhecida. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Em ratos, a retigabina aumentou o tempo de sono induzido pelo tiopental sódico, de aproximadamente 
4 minutos para 53 minutos, e o tempo de sono induzido pelo propofol de aproximadamente 8 minutos 
para 12 minutos. Não houve efeito no tempo de sono induzido pelo halotano ou metoexital sódico. A 
retigabina pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo 
tiopental sódico). 
 
Eficácia clínica da retigabina como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais 
 
Foram realizados três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com 
placebo, com um total de 1239 doentes adultos, para determinar a eficácia da retigabina como 
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tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária. Todos os 
doentes envolvidos tinham que ter tido crises, não adequadamente controladas com o uso 
concomitante de 1 a 3 medicamentos antiepiléticos, e mais de 75% dos doentes tomavam ≥2 
medicamentos antiepiléticos concomitantemente. Transversalmente a todos os estudos, os doentes 
tinham epilepsia em média há 22 anos e uma frequência média base de crises que variava entre 8 a 12 
em 28 dias. Os doentes foram aleatorizados para o grupo com placebo ou com retigabina a 600, 900 ou 
1.200 mg/dia (ver Tabela 1). Durante um período inicial de 8 semanas, os doentes tinham de registar 
≥4 crises epiléticas parciais em 28 dias. Os doentes não poderiam estar sem crises por ≥21 dias. A 
duração da fase de manutenção foi de 8 a 12 semanas. 
 
Os principais objetivos de eficácia foram: 
- percentagem de alteração da frequência total de crises parciais aos 28 dias desde o período 

inicial até à fase de dupla ocultação (fases de titulação e manutenção associadas) nos três 
estudos  

-  taxa de resposta (definida como a percentagem de doentes com uma redução ≥50% na 
frequência total de crises parciais aos 28 dias) desde o período inicial até à fase de manutenção 
(apenas nos estudos 301 e 302).  

 
A retigabina foi eficaz no tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais nos três 
estudos clínicos (Tabela 1). A retigabina a 600 mg/dia (um estudo), 900 mg/dia (dois estudos) e 1.200 
mg/dia (dois estudos) foi estatisticamente significativamente superior ao placebo. 
 
Os estudos não foram desenhados para avaliar combinações específicas de medicamentos 
antiepiléticos. Consequentemente, a eficácia e segurança da retigabina quando tomada 
concomitantemente com outros medicamentos antiepiléticos menos frequentemente utilizados como 
tratamento prévio nos estudos clínicos, incluindo o levetiracetam, não foi totalmente demonstrada. 
 
Tabela 1. Resumo da percentagem de alterações da frequência total de crises parciais e da taxa de 
resposta aos 28 dias 
Estudo 
(n=população na fase de dupla ocultação;  
n=população na fase de manutenção) 
 

Placebo Retigabina 
600 

mg/dia 
900 

mg/dia 
1.200 

mg/dia 

Estudo 205 (n=396; n=303) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) %  

-13% -23% -29%* -35%* 

Taxa de resposta (objetivo secundário) 
 

26% 28% 41% 41%* 

Estudo 301 (n=305; n=256) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-18% ~ ~ -44%* 

Taxa de resposta  
 

23% ~ ~ 56%* 

Estudo 302 (n=538; n=471) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-16% -28%* -40%* ~ 

Taxa de resposta  
 

19% 39%* 47%* ~ 

* Estatisticamente significativo, p≤0,05 
~ Dose não estudada 
 
Nas extensões de fase aberta dos três estudos controlados com placebo, a eficácia manteve-se 
constante para além de um período de avaliação de pelo menos 12 meses (365 doentes). 
 
População pediátrica 

11 

Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o



 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 2 anos com Síndrome 
de Lennox Gastaut (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 2 e com menos de 18 anos com Síndrome de 
Lennox Gastaut, e em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 18 anos com crises 
epiléticas parciais (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após doses orais únicas e múltiplas, a retigabina é rapidamente absorvida com valores tmax médios 
geralmente entre as 0,5 e as 2 horas. A biodisponibilidade oral absoluta da retigabina em relação a 
uma dose intravenosa é de aproximadamente 60%.  
 
A administração de retigabina com uma refeição rica em gordura não resultou em nenhuma alteração 
na extensão total de absorção da retigabina, mas os alimentos reduziram a variabilidade entre 
indivíduos no Cmax (23%) comparativamente à administração no estado de jejum (41%), o que levou a 
um aumento no Cmax (38%). Não se antevê que o efeito dos alimentos no Cmax em condições clínicas 
normais seja clinicamente relevante. Como tal, Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Distribuição 
 
A ligação da retigabina às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 80%, acima do intervalo de 
concentrações de 0,1 a 2 µg/ml. O volume de distribuição da retigabina no estado estacionário é de 2 a 
3 l/kg após administração intravenosa. 
 
Biotransformação 
 
A retigabina é extensamente metabolizada no ser humano. Uma fração substancial da dose de 
retigabina é convertida em N-glucuronídeos inativos. A retigabina também é metabolizada num 
metabolito N-acetil (NAMR) que posteriormente sofre glucuronidação. O NAMR tem atividade 
antiepilética, mas é menos potente do que a retigabina nos modelos de convulsão em animais. 
 
Não há evidência de metabolismo oxidativo hepático da retigabina ou do NAMR pelas enzimas do 
citocromo P450. Assim, é pouco provável que a administração concomitante com inibidores ou 
indutores das enzimas do citocromo P450 afete a farmacocinética da retigabina ou do NAMR. 
 
Estudos in vitro com microssomas hepáticos humanos demonstraram que a retigabina tem pouco ou 
nenhum potencial de inibição das principais isoenzimas do citocromo P450 (incluindo CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4/5). Para além disso, a 
retigabina e o NAMR não induziram as CYP1A2 e CYP3A4/5 nos hepatócitos primários humanos. 
Assim, é pouco provável que a retigabina afete a farmacocinética dos substratos das principais 
isoenzimas do citocromo P450 através de mecanismos inibitórios ou indutores. 
 
Eliminação 
 
A eliminação da retigabina ocorre por combinação de metabolismo hepático e excreção renal. É 
encontrado na urina um total de aproximadamente 84% da dose, incluindo o metabolito N-acetil 
(18%), N-glucuronídeos da substância ativa principal e do metabolito N-acetil (24%), ou só 
relacionados com a substância ativa (36%). Apenas 14% da retigabina é excretada nas fezes. A 
retigabina tem uma semivida plasmática de aproximadamente 6 a 10 horas. Após administração 
intravenosa a depuração total da retigabina do plasma é tipicamente de 0,4 a 0,6 l/h/kg. 
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Linearidade 
 
A farmacocinética da retigabina é essencialmente linear em voluntários saudáveis, numa dose única no 
intervalo entre 25 a 600 mg e até 1.200 mg dia em doentes com epilepsia, sem acumulação inesperada 
após administração repetida.  
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
 
Num estudo de dose única, a AUC da retigabina aumentou em cerca de 30% nos voluntários com 
compromisso renal ligeiro (depuração da creatinina de 50 a 80 ml/min) e em aproximadamente 100% 
nos voluntários com compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min), 
relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-se o ajuste da dose de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave, no entanto não se recomenda nenhum ajuste de dose de Trobalt 
em doentes com compromisso renal ligeiro (ver secção 4.2). 
 
Num estudo de dose única em voluntários saudáveis e em indivíduos com doença renal terminal, a 
AUC da retigabina aumentou aproximadamente 100% nos indivíduos com doença renal terminal 
comparativamente aos voluntários saudáveis.  
 
Num segundo estudo de dose única em indivíduos com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise 
crónica (n=8), o início da diálise em aproximadamente 4 horas após uma dose única de retigabina (100 
mg) resultou numa redução mediana das concentrações plasmáticas de retigabina de 52% desde o 
início até ao fim da diálise. A diminuição percentual da concentração plasmática durante a diálise 
variou de 34% a 60% exceto num indivíduo que teve uma redução de 17%. 
 
Compromisso hepático 
Num estudo de dose única, não houve efeitos clinicamente significativos na AUC da retigabina nos 
voluntários com compromisso hepático ligeiro (classificação de Child-Pugh 5 a 6). A AUC da 
retigabina aumentou aproximadamente 50% nos voluntários com compromisso hepático moderado 
(classificação de Child-Pugh 7 a 9) e aproximadamente 100% nos voluntários com compromisso 
hepático grave (classificação de Child-Pugh >9), relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-
se o ajuste da dose de Trobalt nos doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver secção 
4.2). 
 
Peso corporal 
Numa análise farmacocinética populacional, a depuração da retigabina aumentou com o aumento da 
área de superfície corporal. No entanto, este aumento não é considerado clinicamente relevante, e 
como a retigabina é titulada de acordo com a resposta e tolerabilidade individual do doente, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com o peso corporal.  
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
Num estudo de dose única, a eliminação de retigabina foi mais lenta nos voluntários idosos saudáveis 
(66 a 82 anos de idade) relativamente aos voluntários jovens adultos saudáveis, resultando numa maior 
AUC (aproximadamente 40 a 50%) e num maior tempo de semivida terminal (30%) (ver secção 4.2). 
 
Género 
Os resultados de um estudo de dose única demonstraram que nos voluntários adultos jovens, a Cmax da 
retigabina foi aproximadamente 65% superior no sexo feminino do que no sexo masculino, e nos 
voluntários idosos (66 a 82 anos de idade) a Cmax da retigabina foi aproximadamente 75% superior no 
sexo feminino comparativamente ao sexo masculino. Quando a Cmax foi normalizada pelo peso, os 
valores foram aproximadamente 30% superiores nas jovens do sexo feminino do que no sexo 
masculino e 40% superiores nas pessoas idosas do sexo feminino comparativamente com o sexo 
masculino. No entanto, não houve diferença aparente entre os géneros, na depuração com peso 
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normalizado e, uma vez que a retigabina é titulada de acordo a resposta e tolerabilidade individual do 
doente, não são necessários ajustes na dose de acordo com o género. 
 
Raça 
Uma análise subsequente de vários estudos realizados em voluntários saudáveis demonstrou uma 
redução de 20% na depuração da retigabina nos voluntários saudáveis de raça negra relativamente a 
voluntários saudáveis caucasianos. No entanto, este efeito não é considerado clinicamente 
significativo, e como tal não se recomenda nenhum ajuste da dose de Trobalt. 
 
População pediátrica 
A farmacocinética da retigabina em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foi investigada. 
 
Um estudo, em regime aberto, de farmacocinética de dose múltipla, segurança e tolerabilidade em 
cinco indivíduos, com idades entre os 12 anos e menos de 18 anos de idade, com crises epiléticas 
parciais determinou que a farmacocinética da retigabina em adolescentes foi consistente com a 
farmacocinética da retigabina em adultos. Contudo, a segurança e a eficácia da retigabina não foram 
ainda determinadas em adolescentes.  
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
As doses máximas em estudos de toxicidade de dose repetida foram limitadas pelos efeitos 
farmacológicos exagerados da retigabina (incluindo ataxia, hipocinesia e tremor). Nos níveis em que 
não se observou efeitos, a exposição animal nesses estudos foi geralmente menor do que a atingida em 
seres humanos com as doses clínicas recomendadas.  
 
Em estudos com cães foi observada distensão da vesícula biliar, mas sem nenhuma evidência de 
colestase ou outros sinais de disfunção da vesícula biliar, e o volume de ejeção da bílis manteve-se 
inalterado. A distensão da vesícula biliar nos cães resultou numa compressão focal do fígado. Não foi 
observado nenhum sinal clínico de disfunção da vesícula biliar. 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de 
genotoxicidade e potencial carcinogénico. 
 
Toxicologia reprodutiva 
 
A retigabina não teve nenhum efeito na fertilidade ou no desempenho reprodutivo geral. 
 
Em ratos, a retigabina e/ou os seus metabolitos atravessaram a placenta, resultando em concentrações 
nos tecidos semelhantes às obtidas nas fêmeas grávidas e nos fetos. 
 
Não houve evidência de teratogenicidade após a administração de retigabina em fêmeas animais 
grávidas durante o período da organogénese. Num estudo de desenvolvimento peri e pós-natal em 
ratos, a retigabina foi associada a um aumento da mortalidade perinatal após a administração durante a 
gravidez. Além disso, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva. Estas observações 
foram evidentes em níveis de exposição inferiores aos obtidos com doses clinicamente recomendadas 
e foram acompanhadas de toxicidade materna (incluindo ataxia, hipocinesia, tremor e redução no 
ganho de peso corporal). A toxicidade materna interferiu com o aumento das dose nas fêmeas grávidas 
e, consequentemente, com a dedução das margens de segurança em relação à terapêutica nos seres 
humanos. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
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Núcleo do comprimido 
 
Croscarmelose sódica 
Hipromelose 
Estearato de magnésio 
Celulose microcristalina. 
 
Revestimento 
 
Comprimidos de 50 mg: 
Álcool polivinílico 
Dióxido de titânio (E171) 
Talco (E553b) 
Laca de alumínio de indigotina (E132) 
Carmim (E120) 
Lecitina (SOJA) 
Goma xantana 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Comprimidos de 50 mg: 
Blisters de folha opaca de PVC-PVDC-alumínio. Embalagens de 21 ou 84 comprimidos revestidos por 
película. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/001, EU/1/11/681/002 
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9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 28 de março de 2011 
Data da última renovação: 14 de janeiro de 2016 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 100 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 100 mg de retigabina. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
  
Comprimido revestido por película. 
 
Comprimidos revestidos por película, redondos, verdes, de 7,1 mm, marcados com “RTG 100” num 
dos lados.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Trobalt é indicado como tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais fármaco-resistentes, com ou 
sem generalização secundária, em doentes com 18 ou mais anos de idade com epilepsia, quando outras 
combinações adequadas com outros medicamentos se mostraram ineficazes ou não foram toleradas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Trobalt deve ser titulado, de acordo com a resposta individual de cada doente, de forma a otimizar o 
equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. 
 
A dose inicial máxima diária total é de 300 mg (100 mg três vezes ao dia). Posteriormente, a dose 
diária total é aumentada no máximo em 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. É expectável que uma dose de manutenção eficaz esteja compreendida entre 
os 600 mg/dia e os 1.200 mg/dia.  
 
A dose de manutenção máxima total é de 1.200 mg/dia. Não foi estabelecida a segurança e eficácia 
para doses superiores a 1.200 mg/dia. 
 
Se os doentes se esquecerem de tomar uma ou mais doses, recomenda-se que tomem uma única dose 
logo que se lembrem.  
 
Após toma da dose esquecida, deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas antes da próxima dose e 
posteriormente deve ser retomada a posologia habitual. 
 
Aquando da descontinuação do tratamento com Trobalt, a dose deve ser gradualmente diminuída 
durante um período de pelo menos 3 semanas (ver secção 4.4). 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
A informação sobre segurança e eficácia da retigabina em doentes com idade igual ou superior a 65 
anos é limitada. Recomenda-se uma redução das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes 
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idosos. A dose diária total inicial é de 150 mg/dia e durante o período de titulação a dose diária total 
deve ser aumentada num máximo de 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. Não se recomendam doses superiores a 900 mg/dia (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
 
A retigabina e os seus metabolitos são eliminados principalmente por excreção renal. 
 
Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro (depuração da 
creatinina 50 a 80 ml/min; ver secção 5.2). 
 
É recomendada uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg por semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
Em doentes com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise, as três doses diárias devem ser 
tomadas, como habitualmente, no dia da diálise. Adicionalmente, é recomendada uma dose única 
suplementar imediatamente após a hemodiálise. Se ocorrerem convulsões intercorrentes para o final da 
diálise então, no início das sessões de diálise subsequentes, deve ser considerada uma dose 
suplementar adicional. 
 
Compromisso hepático 
 
Não é necessária redução de dose em doentes com compromisso hepático ligeiro (classificação de 
Child-Pugh 5 a 6; ver secção 5.2). 
 
Recomenda-se uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso hepático moderado ou grave (classificação de Child-Pugh ≥7; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg cada semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
População pediátrica 
 
A segurança e eficácia da retigabina em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda 
estabelecidas (ver secção 5.2). Os dados farmacocinéticos atualmente disponíveis encontram-se 
descritos na secção 5.2, mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 
 
  
Modo de administração 
 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Os comprimidos devem ser tomados repartidos por 3 
doses por dia. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, e não devem ser mastigados, esmagados 
ou divididos. 
 
Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 5.2). 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Afeções oculares 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) dos tecidos oculares, incluindo da retina, por vezes, mas nem sempre, em conjunto com 
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alterações da pigmentação da pele, lábios ou unhas (ver parágrafo abaixo e secção 4.8). Tem sido 
notificada em alguns indivíduos, a reversibilidade da pigmentação da retina após a descontinuação da 
retigabina. O prognóstico a longo prazo destes resultados é atualmente desconhecido, mas algumas das 
notificações foram associadas a insuficiência visual.  
 
Adicionalmente, foi também identificada uma forma distinta de anomalia macular com características 
de maculopatia viteliforme (ver secção 4.8), na maioria dos casos diagnosticada com tomografia de 
coerência ótica (OCT). A taxa de progressão de maculopatia viteliforme e o seu impacto na função da 
retina e macular e na visão não são claros. Foram notificadas anomalias visuais (restrição do campo, 
perda de sensibilidade central e acuidade visual diminuída). 
 
Todos os doentes devem ser submetidos a um exame oftalmológico completo na linha de base e, pelo 
menos, a cada seis meses, o qual deve incluir acuidade visual, exame com lâmpada de fenda, 
fotografia do fundo do olho dilatado e OCT macular. Se forem detetadas alterações da pigmentação da 
retina, maculopatia viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com Trobalt apenas deve ser 
mantido após reavaliação cuidadosa da relação de benefícios e riscos. Se o tratamento for mantido, o 
doente deve ser monitorizado mais de perto. 
 
Afeções dos tecidos cutâneos 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) da pele, lábios ou unhas por vezes, mas nem sempre, em conjunto com alterações da 
pigmentação dos tecidos oculares (ver parágrafo acima e secção 4.8). Nos doentes que desenvolvam 
estas alterações, o tratamento com Trobalt apenas deve ser mantido após reavaliação cuidadosa da 
relação de benefícios e riscos. 
 
Retenção urinária 
 
Em estudos clínicos controlados com retigabina foram notificados retenção urinária, disúria e 
hesitação urinária, geralmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento (ver secção 4.8). Trobalt 
deve ser usado com precaução em doentes em risco de retenção urinária e recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos.  
 
Intervalo QT 
 
Um estudo da condução cardíaca em voluntários saudáveis demonstrou que a retigabina, titulada a 
1.200 mg/dia, produz um efeito de prolongamento QT. Um aumento médio de até 6,7 ms (limite 
superior do IC 95% unilateral de 12,6 ms) no Intervalo QT Individual Corrigido (QTcI) foi observado 
no espaço de 3 horas após a dose. Deve tomar-se precaução quando Trobalt é prescrito com 
medicamentos que aumentam o intervalo QT e em doentes com prolongamento do intervalo QT, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular, hipocaliemia ou hipomagnesemia e em 
doentes com 65 ou mais anos de idade, que estão a iniciar tratamento. 
 
Nestes doentes recomenda-se a realização de um eletrocardiograma (ECG) antes de se iniciar o 
tratamento com Trobalt e naqueles que possuem um intervalo QT corrigido >440ms na linha de base, 
deve ser realizado um ECG quando se está a atingir a dose de manutenção. 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
 
Foram notificados estado confusional, perturbações psicóticas e alucinações em estudos clínicos 
controlados com retigabina (ver secção 4.8). Estes efeitos ocorreram geralmente nas primeiras 8 
semanas de tratamento, e levaram frequentemente à descontinuação do tratamento nos doentes 
afetados. Recomenda-se que os doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Risco de suicídio 
 

19 

Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o



Foram notificados ideação e comportamento suicidas em doentes tratados com agentes antiepiléticos 
em várias indicações. Uma meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados e controlados com placebo 
relativos a medicamentos antiepiléticos mostrou também um pequeno aumento do risco de ideação e 
comportamento suicida. O mecanismo deste risco não é conhecido e a informação disponível não 
exclui a possibilidade de um risco aumentado para a retigabina.  
 
Como tal, os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de ideação e comportamento suicida e 
deve ser considerado tratamento adequado. Doentes (e prestadores de cuidados aos doentes) devem ser 
aconselhados a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais de ideação ou comportamento 
suicida. 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos)  
 
Os doentes idosos podem ter um risco aumentado de efeitos no sistema nervoso central, retenção 
urinária e fibrilhação auricular. Trobalt deve ser usado com precaução nesta população e recomenda-se 
o uso de doses inicial e de manutenção reduzidas (ver secções 4.2 e 5.2).  
 
Convulsões de privação 
 
Trobalt deve ser descontinuado gradualmente de forma a minimizar o potencial de recorrência de 
crises. Recomenda-se que a dose de Trobalt seja reduzida durante um período de pelo menos 3 
semanas, a não ser que questões de segurança exijam uma descontinuação abrupta (ver secção 4.2). 
 
Análises laboratoriais 
 
A retigabina mostrou que interfere com os doseamentos laboratoriais clínicos da bilirrubina no soro e 
na urina, o que pode resultar em leituras falsamente elevadas. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos.  
 
Outros medicamentos antiepiléticos 
 
Dados in vitro indicaram baixo potencial de interação com outros medicamentos antiepiléticos (ver 
secção 5.2). O potencial de interação medicamentosa foi, portanto, avaliado com base numa análise 
agrupada dos ensaios clínicos e, embora não seja considerada tão robusta como estudos clínicos de 
interação individual, os resultados corroboram os dados in vitro. 
 
Com base nesses dados agrupados, a retigabina não causou efeitos clinicamente significativos no 
plasma nas concentrações dos seguintes medicamentos antiepiléticos: 
-  carbamazepina, clobazam, clonazepam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, 

fenobarbital, fenitoína, pregabalina, topiramato, valproato, zonisamida. 
 
Adicionalmente, com base em dados agrupados, não houve efeitos clinicamente significativos dos 
seguintes medicamentos antiepiléticos na farmacocinética da retigabina: 
- lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato. 
 
Esta análise também mostrou que não existe efeito clinicamente significativo dos indutores (fenitoína, 
carbamazepina e fenobarbital) na depuração da retigabina. 
 
No entanto, dados em estado estacionário de um número limitado de doentes em estudos menores de 
fase II indicaram que: 
- a fenitoína pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 35% 
- a carbamazepina pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 33% 
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Interação com digoxina 
 
Dados de um estudo in vitro mostraram que o metabolito N-acetil da retigabina (NAMR) inibiu o 
transporte da digoxina, mediado pela glicoproteína P, de uma forma dependente da concentração. 
 
Com base num estudo realizado em voluntários saudáveis, as doses terapêuticas de retigabina (600-
1.200 mg/dia) resultaram num pequeno aumento (8-18%) da AUC da digoxina após uma dose oral 
única de digoxina. O aumento não pareceu ser dependente da dose de retigabina e não é considerado 
clinicamente relevante. Não houve alteração significativa na Cmax da digoxina. Não é necessário ajuste 
da dose de digoxina. 
 
Interação com anestésicos 
Trobalt pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo tiopental 
sódico; ver secção 5.1). 
 
Interação com o álcool 
 
A administração concomitante de etanol (1,0 g/kg) com retigabina (200 mg) resultou num aumento da 
perda de nitidez da visão em voluntários saudáveis. Recomenda-se que os doentes sejam alertados 
quanto aos possíveis efeitos na visão se tomarem Trobalt com álcool.  
 
 Contracetivos orais 
 
Com doses de retigabina de até 750 mg/dia, não se verificou qualquer efeito clinicamente significativo 
da retigabina na farmacocinética dos componentes da pílula contracetiva oral, estrogénio 
(etinilestradiol) ou progestagéneo (noretindrona). Adicionalmente, não se verificou qualquer efeito 
clinicamente significativo da pílula contracetiva oral combinada de baixa dose na farmacocinética da 
retigabina. 
 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Risco relacionado com os medicamentos antiepiléticos em geral  
As mulheres com potencial para engravidar devem ter aconselhamento especializado. A necessidade 
de tratamento com medicamentos antiepiléticos deve ser revista quando uma mulher está a planear 
engravidar. Em mulheres a efetuar tratamento para a epilepsia, a descontinuação repentina da 
terapêutica antiepilética deve ser evitada, uma vez que pode desencadear crises epiléticas que poderão 
ter consequências graves para a mulher e para o feto.  
 
O risco de malformações congénitas está aumentado por um fator de 2 a 3 na descendência das mães 
tratadas com medicamentos antiepiléticos comparativamente à incidência esperada na população em 
geral, que é aproximadamente de 3%. As malformações notificadas com maior frequência são lábio 
leporino, malformações cardiovasculares e defeitos do tubo neural. O tratamento com múltiplos 
medicamentos antiepiléticos está associado a um risco mais elevado de malformações congénitas do 
que a monoterapia e, como tal, a monoterapia deve ser utilizada sempre que possível.  
 
Risco relacionado com Trobalt 
Não existe informação adequada sobre a utilização da retigabina em mulheres grávidas. Os estudos em 
animais são insuficientes no que respeita à toxicidade reprodutiva, uma vez que os níveis plasmáticos 
atingidos nestes estudos foram inferiores aos atingidos nos seres humanos nas doses recomendadas 
(ver secção 5.3). Num estudo do desenvolvimento em ratos cujas mães foram tratadas com retigabina 
durante a gravidez, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva da descendência (ver 
secção 5.3). O significado clínico desta descoberta é desconhecido.  
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Trobalt não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a retigabina é excretada no leite humano. Estudos em animais demonstraram a 
excreção de retigabina e/ou dos seus metabolitos no leite humano. A decisão de 
continuar/descontinuar a amamentação ou continuar/descontinuar o tratamento com Trobalt deve ser 
tomada tendo em consideração os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do 
tratamento com Trobalt para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não houve efeitos na fertilidade relacionados com o tratamento com retigabina em estudos animais. 
No entanto, os níveis plasmáticos atingidos nestes estudos foram menores que os níveis atingidos em 
seres humanos nas doses recomendadas (ver secção 5.3).  
 
Os efeitos da retigabina na fertilidade humana não foram estabelecidos.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Reações adversas tais como tonturas, sonolência, diplopia e visão turva foram notificadas em estudos 
clínicos controlados, particularmente durante a titulação (ver secção 4.8). Recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco de tais reações adversas no início da tratamento e depois de cada 
passo de titulação, e que sejam aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas até terem 
estabelecido de que forma Trobalt os afeta. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
Num conjunto de dados de segurança de três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla 
ocultação, controlados com placebo, as reações adversas foram geralmente ligeiras a moderadas em 
intensidade e foram maioritariamente notificadas nas primeiras 8 semanas de tratamento. Houve uma 
aparente relação dose-efeito para tonturas, sonolência, estado confusional, afasia, coordenação 
anormal, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória, perturbação da marcha, visão 
turva e obstipação.  
  
As reações adversas que foram mais frequentemente notificadas por levar à descontinuação da 
terapêutica foram as tonturas, sonolência, fadiga e estado confusional.  
 
Lista tabelar de reações adversas 
 
Foi utilizada a seguinte convenção para a classificação das reações adversas: 
 
Muito frequentes: ≥1/10 
Frequentes:  ≥1/100, <1/10 
Pouco frequentes: ≥1/1.000, <1/100 
Raras:   ≥1/10.000, <1/1.000 
Muito raras:  <1/10.000. 
 
As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de 
frequência. 
 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição  

 Aumento de peso 
Aumento do apetite 

 

Perturbações do foro 
psiquiátrico  

 Estado confusional 
Perturbações psicóticas 
Alucinações 
Desorientação 
Ansiedade 
 

 

Doenças do sistema 
nervoso  

Tonturas 
Sonolência 
 

Amnésia 
Afasia 
Coordenação anormal 
Vertigens 
Parestesia 
Tremor 
Perturbação do 
equilíbrio 
Deterioração da 
memória 
Disfasia 
Disartria 
Alterações da atenção 
Perturbação da marcha 
Mioclonia 
 

Hipocinesia 

Afeções oculares  Após vários anos de 
tratamento, foram 
observadas alterações 
da pigmentação 
(descoloração) dos 
tecidos oculares, 
incluindo da retina. 
Algumas destas 
notificações foram 
associadas a 
insuficiência visual. 
 

Diplopia 
Visão turva 
Maculopatia 
Viteliforme Adquirida 
 

 

Doenças 
gastrointestinais 

 Náuseas 
Obstipação 
Dispepsia 
Boca seca 
 

Disfagia 

Afeções hepatobiliares  Aumento dos valores 
dos testes da função 
hepática 
 

 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos  

Foi observada, 
geralmente em doses 
elevadas e após vários 
anos de tratamento, 
descoloração azul-
acinzentada das unhas, 
lábios e/ou pele. 

 Erupção cutânea 
Hiperidrose 

Doenças renais e  Disúria Retenção urinária 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

urinárias  Hesitação urinária 
Hematúria 
Cromatúria 
 

Nefrolitíase 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Fadiga Astenia 
Mal-estar 
Edema periférico 
 

 

 
Descrição das reações adversas selecionadas 
 
As reações adversas relacionadas com a disfunção miccional, incluindo retenção urinária, foram 
notificadas em 5% dos doentes tratados com retigabina no conjunto de dados de segurança agrupados 
(ver secção 4.4). A maioria dos acontecimentos ocorreu nas primeiras 8 semanas de tratamento, e não 
se verificou uma aparente relação dose-efeito. 
 
No conjunto de dados agrupados de doentes tratados com retigabina, o estado confusional foi 
notificado em 9% dos doentes, alucinações em 2% dos doentes e perturbações psicóticas em 1% dos 
doentes (ver secção 4.4). A maioria das reações adversas ocorreu nas primeiras 8 semanas de 
tratamento, e existiu uma aparente relação dose-efeito apenas para o estado confusional. 
 
Dados de acontecimentos adversos de indivíduos participantes em ensaios clínicos mostraram uma 
taxa de acontecimento de alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosas por doente por 
ano de exposição de 3,6%. As incidências cumulativas de um acontecimento a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 
anos e 5 anos de exposição são aproximadamente 1%, 1,8%, 4,4%, 10,2% e 16,7%, respetivamente. 
 
Aproximadamente 30-40% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame à pele e/ou oftalmológico tiveram resultados de 
alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosa ou pigmentação ocular não retiniana, e 
aproximadamente 15-30% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame oftalmológico tiveram resultados de pigmentação da 
retina. Adicionalmente, têm sido notificados casos de maculopatia do tipo viteliforme adquirida, em 
estudos clínicos e em notificações espontâneas. 
 
Dados de doentes idosos indicam que estes poderão estar mais suscetíveis a sofrer certos 
acontecimentos do sistema nervoso central, incluindo sonolência, amnésia, coordenação anormal, 
vertigens, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória e perturbação da marcha. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas e sinais 
Existe experiência limitada de sobredosagem com retigabina.  
 
Sobredosagens de retigabina com mais de 2.500 mg/dia foram notificadas durante estudos clínicos. 
Adicionalmente às reações adversas observadas com doses terapêuticas, os sintomas de sobredosagem 
com retigabina incluíram agitação, comportamento agressivo e irritabilidade. Não foram notificadas 
sequelas.  
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Num estudo em voluntários ocorreu arritmia cardíaca (paragem cardíaca/assistolia ou taquicardia 
ventricular) em dois indivíduos, nas 3 primeiras horas após toma de uma dose única de 900 mg de 
retigabina. As arritmias resolveram-se espontaneamente e ambos os voluntários recuperaram sem 
sequelas. 
 
Controlo 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente receba tratamento de suporte adequado, tal 
como indicado clinicamente, incluindo monitorização do eletrocardiograma (ECG). Deverá ser 
efetuado tratamento adicional conforme recomendado pelo centro nacional de venenos, quando 
disponível. 
 
A hemodiálise demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas da retigabina e do NAMR em 
aproximadamente 50%. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos, código ATC: N03AX21. 
 
Mecanismo de ação 
 
Os canais de potássio são um dos canais iónicos dependentes da voltagem presentes nas células 
neuronais e são fatores importantes da atividade neuronal. Estudos in vitro indicam que a retigabina 
atua principalmente através da abertura dos canais de potássio neuronais (KCNQ2 [Kv7.2] e KCNQ3 
[Kv7.3]). Esta ação estabiliza o potencial de repouso da membrana e controla o sub-limiar elétrico de 
excitabilidade dos neurónios, prevenindo assim o início de surtos de potenciais de ação epileptiformes. 
Mutações nos canais KCNQ estão na base de várias doenças humanas hereditárias, incluindo a 
epilepsia (KCNQ2 e 3). O mecanismo de ação da retigabina nos canais de potássio foi bem 
documentado, no entanto outros mecanismos através dos quais a retigabina exerce o seu efeito 
antiepilético ainda não foram totalmente esclarecidos. 
 
Numa série de modelos de convulsão, a retigabina aumentou o limiar de indução de convulsões, 
provocadas por eletrochoques máximos, pentilenotetrazol, picrotoxina e N-metil-D-aspartato 
(NMDA). A retigabina também demonstrou propriedades inibitórias em múltiplos modelos de crises 
induzidas, por exemplo, em estado de indução completa e em alguns casos durante o desenvolvimento 
das crises induzidas. Adicionalmente, a retigabina foi eficaz na prevenção das convulsões do estado de 
mal epilético em roedores com lesões epileptogénicas induzidas por cobalto, e na inibição de 
convulsões tónicas nos músculos extensores em ratinhos geneticamente suscetíveis. A relevância 
destes modelos para a epilepsia humana é, contudo, desconhecida. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Em ratos, a retigabina aumentou o tempo de sono induzido pelo tiopental sódico, de aproximadamente 
4 minutos para 53 minutos, e o tempo de sono induzido pelo propofol de aproximadamente 8 minutos 
para 12 minutos. Não houve efeito no tempo de sono induzido pelo halotano ou metoexital sódico. A 
retigabina pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo 
tiopental sódico). 
 
Eficácia clínica da retigabina como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais 
 
Foram realizados três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com 
placebo, com um total de 1239 doentes adultos, para determinar a eficácia da retigabina como 
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tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária. Todos os 
doentes envolvidos tinham que ter tido crises, não adequadamente controladas com o uso 
concomitante de 1 a 3 medicamentos antiepiléticos, e mais de 75% dos doentes tomavam ≥2 
medicamentos antiepiléticos concomitantemente. Transversalmente a todos os estudos, os doentes 
tinham epilepsia em média há 22 anos e uma frequência média base de crises que variava entre 8 a 12 
em 28 dias. Os doentes foram aleatorizados para o grupo com placebo ou com retigabina a 600, 900 ou 
1.200 mg/dia (ver Tabela 1). Durante um período inicial de 8 semanas, os doentes tinham de registar 
≥4 crises epiléticas parciais em 28 dias. Os doentes não poderiam estar sem crises por ≥21 dias. A 
duração da fase de manutenção foi de 8 a 12 semanas. 
 
Os principais objetivos de eficácia foram: 
- percentagem de alteração da frequência total de crises parciais aos 28 dias desde o período 

inicial até à fase de dupla ocultação (fases de titulação e manutenção associadas) nos três 
estudos  

- taxa de resposta (definida como a percentagem de doentes com uma redução ≥50% na 
frequência total de crises parciais aos 28 dias) desde o período inicial até à fase de manutenção 
(apenas nos estudos 301 e 302).  

 
A retigabina foi eficaz no tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais nos três 
estudos clínicos (Tabela 1). A retigabina a 600 mg/dia (um estudo), 900 mg/dia (dois estudos) e 1.200 
mg/dia (dois estudos) foi estatisticamente significativamente superior ao placebo. 
 
Os estudos não foram desenhados para avaliar combinações específicas de medicamentos 
antiepiléticos. Consequentemente, a eficácia e segurança da retigabina quando tomada 
concomitantemente com outros medicamentos antiepiléticos menos frequentemente utilizados como 
tratamento prévio nos estudos clínicos, incluindo o levetiracetam, não foi totalmente demonstrada. 
 
Tabela 1. Resumo da percentagem de alterações da frequência total de crises parciais e da taxa de 
resposta aos 28 dias 
 
Estudo 
(n=população na fase de dupla ocultação;  
n=população na fase de manutenção) 
 

Placebo Retigabina 
600 

mg/dia 
900 

mg/dia 
1.200 

mg/dia 

Estudo 205 (n=396; n=303) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) %  

-13% -23% -29%* -35%* 

Taxa de resposta (objetivo secundário) 
 

26% 28% 41% 41%* 

Estudo 301 (n=305; n=256) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-18% ~ ~ -44%* 

Taxa de resposta  
 

23% ~ ~ 56%* 

Estudo 302 (n=538; n=471) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-16% -28%* -40%* ~ 

Taxa de resposta  
 

19% 39%* 47%* ~ 

* Estatisticamente significativo, p≤0,05 
~ Dose não estudada 
 
Nas extensões de fase aberta dos três estudos controlados com placebo, a eficácia manteve-se 
constante para além de um período de avaliação de pelo menos 12 meses (365 doentes). 
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População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 2 anos com Síndrome 
de Lennox Gastaut (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 2 e com menos de 18 anos com Síndrome de 
Lennox Gastaut, e em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 18 anos com crises 
epiléticas parciais (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após doses orais únicas e múltiplas, a retigabina é rapidamente absorvida com valores tmax médios 
geralmente entre as 0,5 e as 2 horas. A biodisponibilidade oral absoluta da retigabina em relação a 
uma dose intravenosa é de aproximadamente 60%. 
 
A administração de retigabina com uma refeição rica em gordura não resultou em nenhuma alteração 
na extensão total de absorção da retigabina, mas os alimentos reduziram a variabilidade entre 
indivíduos no Cmax (23%) comparativamente à administração no estado de jejum (41%), o que levou a 
um aumento no Cmax (38%). Não se antevê que o efeito dos alimentos no Cmax em condições clínicas 
normais seja clinicamente relevante. Como tal, Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Distribuição 
 
A ligação da retigabina às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 80%, acima do intervalo de 
concentrações de 0,1 a 2 µg/ml. O volume de distribuição da retigabina no estado estacionário é de 2 a 
3 l/kg após administração intravenosa. 
 
Biotransformação 
 
A retigabina é extensamente metabolizada no ser humano. Uma fração substancial da dose de 
retigabina é convertida em N-glucuronídeos inativos. A retigabina também é metabolizada num 
metabolito N-acetil (NAMR) que posteriormente sofre glucuronidação. O NAMR tem atividade 
antiepilética, mas é menos potente do que a retigabina nos modelos de convulsão em animais. 
 
Não há evidência de metabolismo oxidativo hepático da retigabina ou do NAMR pelas enzimas do 
citocromo P450. Assim, é pouco provável que a administração concomitante com inibidores ou 
indutores das enzimas do citocromo P450 afete a farmacocinética da retigabina ou do NAMR. 
 
 
Estudos in vitro com microssomas hepáticos humanos demonstraram que a retigabina tem pouco ou 
nenhum potencial de inibição das principais isoenzimas do citocromo P450 (incluindo CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4/5). Para além disso, a 
retigabina e o NAMR não induziram as CYP1A2 e CYP3A4/5 nos hepatócitos primários humanos. 
Assim, é pouco provável que a retigabina afete a farmacocinética dos substratos das principais 
isoenzimas do citocromo P450 através de mecanismos inibitórios ou indutores. 
 
Eliminação 
 
A eliminação da retigabina ocorre por combinação de metabolismo hepático e excreção renal. É 
encontrado na urina um total de aproximadamente 84% da dose, incluindo o metabolito N-acetil 
(18%), N-glucuronídeos da substância ativa principal e do metabolito N-acetil (24%), ou só 
relacionados com a substância ativa (36%). Apenas 14% da retigabina é excretada nas fezes. A 
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retigabina tem uma semivida plasmática de aproximadamente 6 a 10 horas. Após administração 
intravenosa a depuração total da retigabina do plasma é tipicamente de 0,4 a 0,6 l/h/kg. 
 
Linearidade 
 
A farmacocinética da retigabina é essencialmente linear em voluntários saudáveis, numa dose única no 
intervalo entre 25 a 600 mg e até 1.200 mg dia em doentes com epilepsia, sem acumulação inesperada 
após administração repetida. 
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
 
Num estudo de dose única, a AUC da retigabina aumentou em cerca de 30% nos voluntários com 
compromisso renal ligeiro (depuração da creatinina de 50 a 80 ml/min) e em aproximadamente 100% 
nos voluntários com compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min), 
relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-se o ajuste da dose de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave, no entanto não se recomenda nenhum ajuste de dose de Trobalt 
em doentes com compromisso renal ligeiro (ver secção 4.2). 
 
Num estudo de dose única em voluntários saudáveis e em indivíduos com doença renal terminal, a 
AUC da retigabina aumentou aproximadamente 100% nos indivíduos com doença renal terminal 
comparativamente aos voluntários saudáveis.  
 
Num segundo estudo de dose única em indivíduos com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise 
crónica (n=8), o início da diálise em aproximadamente 4 horas após uma dose única de retigabina (100 
mg) resultou numa redução mediana das concentrações plasmáticas de retigabina de 52% desde o 
início até ao fim da diálise. A diminuição percentual da concentração plasmática durante a diálise 
variou de 34% a 60% exceto num indivíduo que teve uma redução de 17%. 
 
Compromisso hepático 
 
Num estudo de dose única, não houve efeitos clinicamente significativos na AUC da retigabina nos 
voluntários com compromisso hepático ligeiro (classificação de Child-Pugh 5 a 6). A AUC da 
retigabina aumentou aproximadamente 50% nos voluntários com compromisso hepático moderado 
(classificação de Child-Pugh 7 a 9) e aproximadamente 100% nos voluntários com compromisso 
hepático grave (classificação de Child-Pugh >9), relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-
se o ajuste da dose de Trobalt nos doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver secção 
4.2). 
 
Peso corporal 
Numa análise farmacocinética populacional, a depuração da retigabina aumentou com o aumento da 
área de superfície corporal. No entanto, este aumento não é considerado clinicamente relevante, e 
como a retigabina é titulada de acordo com a resposta e tolerabilidade individual do doente, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com o peso corporal.  
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
Num estudo de dose única, a eliminação de retigabina foi mais lenta nos voluntários idosos saudáveis 
(66 a 82 anos de idade) relativamente aos voluntários jovens adultos saudáveis, resultando numa maior 
AUC (aproximadamente 40 a 50%) e num maior tempo de semivida terminal (30%) (ver secção 4.2). 
 
Género 
Os resultados de um estudo de dose única demonstraram que nos voluntários adultos jovens, a Cmax da 
retigabina foi aproximadamente 65% superior no sexo feminino do que no sexo masculino, e nos 
voluntários idosos (66 a 82 anos de idade) a Cmax da retigabina foi aproximadamente 75% superior no 
sexo feminino comparativamente ao sexo masculino. Quando a Cmax foi normalizada pelo peso, os 
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valores foram aproximadamente 30% superiores nas jovens do sexo feminino do que no sexo 
masculino e 40% superiores nas pessoas idosas do sexo feminino comparativamente com o sexo 
masculino. No entanto, não houve diferença aparente entre os géneros, na depuração com peso 
normalizado e, uma vez que a retigabina é titulada de acordo a resposta e tolerabilidade individual do 
doente, não são necessários ajustes na dose de acordo com o género. 
 
Raça 
Uma análise subsequente de vários estudos realizados em voluntários saudáveis demonstrou uma 
redução de 20% na depuração da retigabina nos voluntários saudáveis de raça negra relativamente a 
voluntários saudáveis caucasianos. No entanto, este efeito não é considerado clinicamente 
significativo, e como tal não se recomenda nenhum ajuste da dose de Trobalt. 
 
População pediátrica 
A farmacocinética da retigabina em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foi investigada. 
 
Um estudo, em regime aberto, de farmacocinética de dose múltipla, segurança e tolerabilidade em 
cinco indivíduos, com idades entre os 12 anos e menos de 18 anos de idade, com crises epiléticas 
parciais determinou que a farmacocinética da retigabina em adolescentes foi consistente com a 
farmacocinética da retigabina em adultos. Contudo, a segurança e a eficácia da retigabina não foram 
ainda determinadas em adolescentes. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
As doses máximas em estudos de toxicidade de dose repetida foram limitadas pelos efeitos 
farmacológicos exagerados da retigabina (incluindo ataxia, hipocinesia e tremor). Nos níveis em que 
não se observou efeitos, a exposição animal nesses estudos foi geralmente menor do que a atingida em 
seres humanos com as doses clínicas recomendadas.  
 
Em estudos com cães foi observada distensão da vesícula biliar, mas sem nenhuma evidência de 
colestase ou outros sinais de disfunção da vesícula biliar, e o volume de ejeção da bílis manteve-se 
inalterado. A distensão da vesícula biliar nos cães resultou numa compressão focal do fígado. Não foi 
observado nenhum sinal clínico de disfunção da vesícula biliar. 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de 
genotoxicidade e potencial carcinogénico. 
 
Toxicologia reprodutiva 
 
A retigabina não teve nenhum efeito na fertilidade ou no desempenho reprodutivo geral. 
 
Em ratos, a retigabina e/ou os seus metabolitos atravessaram a placenta, resultando em concentrações 
nos tecidos semelhantes às obtidas nas fêmeas grávidas e nos fetos. 
 
Não houve evidência de teratogenicidade após a administração de retigabina em fêmeas animais 
grávidas durante o período da organogénese. Num estudo de desenvolvimento peri e pós-natal em 
ratos, a retigabina foi associada a um aumento da mortalidade perinatal após a administração durante a 
gravidez. Além disso, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva. Estas observações 
foram evidentes em níveis de exposição inferiores aos obtidos com doses clinicamente recomendadas 
e foram acompanhadas de toxicidade materna (incluindo ataxia, hipocinesia, tremor e redução no 
ganho de peso corporal). A toxicidade materna interferiu com o aumento das dose nas fêmeas grávidas 
e, consequentemente, com a dedução das margens de segurança em relação à terapêutica nos seres 
humanos. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
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6.1. Lista dos excipientes 
 
Núcleo do comprimido 
 
Croscarmelose sódica 
Hipromelose 
Estearato de magnésio 
Celulose microcristalina. 
 
Revestimento 
 
Comprimidos de 100 mg: 
Álcool polivinílico 
Dióxido de titânio (E171) 
Talco (E553b) 
Laca de alumínio de indigotina (E132) 
Óxido de ferro amarelo (E172) 
Lecitina (SOJA) 
Goma xantana 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Comprimidos de 100 mg:  
Blisters de folha opaca de PVC-PVDC-alumínio. Embalagens de 21 ou 84 comprimidos revestidos por 
película. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
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8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
EU/1/11/681/004, EU/1/11/681/005 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 28 de março de 2011 
Data da última renovação: 14 de janeiro de 2016 
 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 200 mg de retigabina. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
  
Comprimido revestido por película. 
 
Comprimidos revestidos por película, oblongos, amarelos, de 7,1 mm x 14 mm, marcados com “RTG-
200” num dos lados.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Trobalt é indicado como tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais fármaco-resistentes, com ou 
sem generalização secundária, em doentes com 18 ou mais anos de idade com epilepsia, quando outras 
combinações adequadas com outros medicamentos se mostraram ineficazes ou não foram toleradas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Trobalt deve ser titulado, de acordo com a resposta individual de cada doente, de forma a otimizar o 
equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. 
 
A dose inicial máxima diária total é de 300 mg (100 mg três vezes ao dia). Posteriormente, a dose 
diária total é aumentada no máximo em 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. É expectável que uma dose de manutenção eficaz esteja compreendida entre 
os 600 mg/dia e os 1.200 mg/dia.  
 
A dose de manutenção máxima total é de 1.200 mg/dia. Não foi estabelecida a segurança e eficácia 
para doses superiores a 1.200 mg/dia. 
 
Se os doentes se esquecerem de tomar uma ou mais doses, recomenda-se que tomem uma única dose 
logo que se lembrem.  
 
Após toma da dose esquecida, deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas antes da próxima dose e 
posteriormente deve ser retomada a posologia habitual. 
 
Aquando da descontinuação do tratamento com Trobalt, a dose deve ser gradualmente diminuída 
durante um período de pelo menos 3 semanas (ver secção 4.4). 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
A informação sobre segurança e eficácia da retigabina em doentes com idade igual ou superior a 65 
anos é limitada. Recomenda-se uma redução das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes 
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idosos. A dose diária total inicial é de 150 mg/dia e durante o período de titulação a dose diária total 
deve ser aumentada num máximo de 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. Não se recomendam doses superiores a 900 mg/dia (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
 
A retigabina e os seus metabolitos são eliminados principalmente por excreção renal. 
 
Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro (depuração da 
creatinina 50 a 80 ml/min; ver secção 5.2). 
 
É recomendada uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg por semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
Em doentes com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise, as três doses diárias devem ser 
tomadas, como habitualmente, no dia da diálise. Adicionalmente, é recomendada uma dose única 
suplementar imediatamente após a hemodiálise. Se ocorrerem convulsões intercorrentes para o final da 
diálise então, no início das sessões de diálise subsequentes, deve ser considerada uma dose 
suplementar adicional. 
 
Compromisso hepático 
 
Não é necessária redução de dose em doentes com compromisso hepático ligeiro (classificação de 
Child-Pugh 5 a 6; ver secção 5.2). 
 
Recomenda-se uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso hepático moderado ou grave (classificação de Child-Pugh ≥7; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg cada semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
População pediátrica 
 
A segurança e eficácia da retigabina em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda 
estabelecidas (ver secção 5.2). Os dados farmacocinéticos atualmente disponíveis encontram-se 
descritos na secção 5.2, mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 
 
 
Modo de administração 
 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Os comprimidos devem ser tomados repartidos por 3 
doses por dia. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, e não devem ser mastigados, esmagados 
ou divididos. 
 
Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 5.2). 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Afeções oculares 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) dos tecidos oculares, incluindo da retina, por vezes, mas nem sempre, em conjunto com 
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alterações da pigmentação da pele, lábios ou unhas (ver parágrafo abaixo e secção 4.8). Tem sido 
notificada em alguns indivíduos, a reversibilidade da pigmentação da retina após a descontinuação da 
retigabina. O prognóstico a longo prazo destes resultados é atualmente desconhecido, mas algumas das 
notificações foram associadas a insuficiência visual.  
 
Adicionalmente, foi também identificada uma forma distinta de anomalia macular com características 
de maculopatia viteliforme (ver secção 4.8), na maioria dos casos diagnosticada com tomografia de 
coerência ótica (OCT). A taxa de progressão de maculopatia viteliforme e o seu impacto na função da 
retina e macular e na visão não são claros. Foram notificadas anomalias visuais (restrição do campo, 
perda de sensibilidade central e acuidade visual diminuída). 
 
Todos os doentes devem ser submetidos a um exame oftalmológico completo na linha de base e, pelo 
menos, a cada seis meses, o qual deve incluir acuidade visual, exame com lâmpada de fenda, 
fotografia do fundo do olho dilatado e OCT macular. Se forem detetadas alterações da pigmentação da 
retina, maculopatia viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com Trobalt apenas deve ser 
mantido após reavaliação cuidadosa da relação de benefícios e riscos. Se o tratamento for mantido, o 
doente deve ser monitorizado mais de perto. 
 
Afeções dos tecidos cutâneos 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) da pele, lábios ou unhas por vezes, mas nem sempre, em conjunto com alterações da 
pigmentação dos tecidos oculares (ver parágrafo acima e secção 4.8). Nos doentes que desenvolvam 
estas alterações, o tratamento com Trobalt apenas deve ser mantido após reavaliação cuidadosa da 
relação de benefícios e riscos. 
 
Retenção urinária 
 
Em estudos clínicos controlados com retigabina foram notificados retenção urinária, disúria e 
hesitação urinária, geralmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento (ver secção 4.8). Trobalt 
deve ser usado com precaução em doentes em risco de retenção urinária e recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Intervalo QT 
 
Um estudo da condução cardíaca em voluntários saudáveis demonstrou que a retigabina, titulada a 
1.200 mg/dia, produz um efeito de prolongamento QT. Um aumento médio de até 6,7 ms (limite 
superior do IC 95% unilateral de 12,6 ms) no Intervalo QT Individual Corrigido (QTcI) foi observado 
no espaço de 3 horas após a dose. Deve tomar-se precaução quando Trobalt é prescrito com 
medicamentos que aumentam o intervalo QT e em doentes com prolongamento do intervalo QT, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular, hipocaliemia ou hipomagnesemia e em 
doentes com 65 ou mais anos de idade, que estão a iniciar tratamento. 
 
Nestes doentes recomenda-se a realização de um eletrocardiograma (ECG) antes de se iniciar o 
tratamento com Trobalt e naqueles que possuem um intervalo QT corrigido >440ms na linha de base, 
deve ser realizado um ECG quando se está a atingir a dose de manutenção. 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
 
Foram notificados estado confusional, perturbações psicóticas e alucinações em estudos clínicos 
controlados com retigabina (ver secção 4.8). Estes efeitos ocorreram geralmente nas primeiras 8 
semanas de tratamento, e levaram frequentemente à descontinuação do tratamento nos doentes 
afetados. Recomenda-se que os doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Risco de suicídio 
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Foram notificados ideação e comportamento suicidas em doentes tratados com agentes antiepiléticos 
em várias indicações. Uma meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados e controlados com placebo 
relativos a medicamentos antiepiléticos mostrou também um pequeno aumento do risco de ideação e 
comportamento suicida. O mecanismo deste risco não é conhecido e a informação disponível não 
exclui a possibilidade de um risco aumentado para a retigabina.  
 
Como tal, os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de ideação e comportamento suicida e 
deve ser considerado tratamento adequado. Doentes (e prestadores de cuidados aos doentes) devem ser 
aconselhados a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais de ideação ou comportamento 
suicida. 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos)  
 
Os doentes idosos podem ter um risco aumentado de efeitos no sistema nervoso central, retenção 
urinária e fibrilhação auricular. Trobalt deve ser usado com precaução nesta população e recomenda-se 
o uso de doses inicial e de manutenção reduzidas (ver secções 4.2 e 5.2).  
 
Convulsões de privação 
 
Trobalt deve ser descontinuado gradualmente de forma a minimizar o potencial de recorrência de 
crises. Recomenda-se que a dose de Trobalt seja reduzida durante um período de pelo menos 3 
semanas, a não ser que questões de segurança exijam uma descontinuação abrupta (ver secção 4.2). 
 
Análises laboratoriais 
 
A retigabina mostrou que interfere com os doseamentos laboratoriais clínicos da bilirrubina no soro e 
na urina, o que pode resultar em leituras falsamente elevadas. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos.  
 
Outros medicamentos antiepiléticos 
 
Dados in vitro indicaram baixo potencial de interação com outros medicamentos antiepiléticos (ver 
secção 5.2). O potencial de interação medicamentosa foi, portanto, avaliado com base numa análise 
agrupada dos ensaios clínicos e, embora não seja considerada tão robusta como estudos clínicos de 
interação individual, os resultados corroboram os dados in vitro. 
 
Com base nesses dados agrupados, a retigabina não causou efeitos clinicamente significativos no 
plasma nas concentrações dos seguintes medicamentos antiepiléticos: 
-  carbamazepina, clobazam, clonazepam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, 

fenobarbital, fenitoína, pregabalina, topiramato, valproato, zonisamida. 
 
Adicionalmente, com base em dados agrupados, não houve efeitos clinicamente significativos dos 
seguintes medicamentos antiepiléticos na farmacocinética da retigabina: 
- lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato. 
 
Esta análise também mostrou que não existe efeito clinicamente significativo dos indutores (fenitoína, 
carbamazepina e fenobarbital) na depuração da retigabina. 
 
No entanto, dados em estado estacionário de um número limitado de doentes em estudos menores de 
fase II indicaram que: 
- a fenitoína pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 35% 
- a carbamazepina pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 33% 
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Interação com digoxina 
 
Dados de um estudo in vitro mostraram que o metabolito N-acetil da retigabina (NAMR) inibiu o 
transporte da digoxina, mediado pela glicoproteína P, de uma forma dependente da concentração. 
 
Com base num estudo realizado em voluntários saudáveis, as doses terapêuticas de retigabina (600-
1.200 mg/dia) resultaram num pequeno aumento (8-18%) da AUC da digoxina após uma dose oral 
única de digoxina. O aumento não pareceu ser dependente da dose de retigabina e não é considerado 
clinicamente relevante. Não houve alteração significativa na Cmax da digoxina. Não é necessário ajuste 
da dose de digoxina. 
 
Interação com anestésicos 
 
Trobalt pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo tiopental 
sódico; ver secção 5.1). 
 
Interação com o álcool 
 
A administração concomitante de etanol (1,0 g/kg) com retigabina (200 mg) resultou num aumento da 
perda de nitidez da visão em voluntários saudáveis. Recomenda-se que os doentes sejam alertados 
quanto aos possíveis efeitos na visão se tomarem Trobalt com álcool.  
 
Contracetivos orais 
 
Com doses de retigabina de até 750 mg/dia, não se verificou qualquer efeito clinicamente significativo 
da retigabina na farmacocinética dos componentes da pílula contracetiva oral, estrogénio 
(etinilestradiol) ou progestagéneo (noretindrona). Adicionalmente, não se verificou qualquer efeito 
clinicamente significativo da pílula contracetiva oral combinada de baixa dose na farmacocinética da 
retigabina. 
 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Risco relacionado com os medicamentos antiepiléticos em geral 
As mulheres com potencial para engravidar devem ter aconselhamento especializado. A necessidade 
de tratamento com medicamentos antiepiléticos deve ser revista quando uma mulher está a planear 
engravidar. Em mulheres a efetuar tratamento para a epilepsia, a descontinuação repentina da 
terapêutica antiepilética deve ser evitada, uma vez que pode desencadear crises epiléticas que poderão 
ter consequências graves para a mulher e para o feto. 
 
O risco de malformações congénitas está aumentado por um fator de 2 a 3 na descendência das mães 
tratadas com medicamentos antiepiléticos comparativamente à incidência esperada na população em 
geral, que é aproximadamente de 3%. As malformações notificadas com maior frequência são lábio 
leporino, malformações cardiovasculares e defeitos do tubo neural. O tratamento com múltiplos 
medicamentos antiepiléticos está associado a um risco mais elevado de malformações congénitas do 
que a monoterapia e, como tal, a monoterapia deve ser utilizada sempre que possível. 
 
Risco relacionado com Trobalt 
Não existe informação adequada sobre a utilização da retigabina em mulheres grávidas. Os estudos em 
animais são insuficientes no que respeita à toxicidade reprodutiva, uma vez que os níveis plasmáticos 
atingidos nestes estudos foram inferiores aos atingidos nos seres humanos nas doses recomendadas 
(ver secção 5.3). Num estudo do desenvolvimento em ratos cujas mães foram tratadas com retigabina 
durante a gravidez, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva da descendência (ver 
secção 5.3). O significado clínico desta descoberta é desconhecido.  
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Trobalt não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a retigabina é excretada no leite humano. Estudos em animais demonstraram a 
excreção de retigabina e/ou dos seus metabolitos no leite humano. A decisão de 
continuar/descontinuar a amamentação ou continuar/descontinuar o tratamento com Trobalt deve ser 
tomada tendo em consideração os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do 
tratamento com Trobalt para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não houve efeitos na fertilidade relacionados com o tratamento com retigabina em estudos animais. 
No entanto, os níveis plasmáticos atingidos nestes estudos foram menores que os níveis atingidos em 
seres humanos nas doses recomendadas (ver secção 5.3). 
 
Os efeitos da retigabina na fertilidade humana não foram estabelecidos.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Reações adversas tais como tonturas, sonolência, diplopia e visão turva foram notificadas em estudos 
clínicos controlados, particularmente durante a titulação (ver secção 4.8). Recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco de tais reações adversas no início da tratamento e depois de cada 
passo de titulação, e que sejam aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas até terem 
estabelecido de que forma Trobalt os afeta. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
Num conjunto de dados de segurança de três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla 
ocultação, controlados com placebo, as reações adversas foram geralmente ligeiras a moderadas em 
intensidade e foram maioritariamente notificadas nas primeiras 8 semanas de tratamento. Houve uma 
aparente relação dose-efeito para tonturas, sonolência, estado confusional, afasia, coordenação 
anormal, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória, perturbação da marcha, visão 
turva e obstipação. 
 
As reações adversas que foram mais frequentemente notificadas por levar à descontinuação da 
terapêutica foram as tonturas, sonolência, fadiga e estado confusional. 
 
Lista tabelar de reações adversas 
 
Foi utilizada a seguinte convenção para a classificação das reações adversas: 
 
Muito frequentes: ≥1/10 
Frequentes:  ≥1/100, <1/10 
Pouco frequentes: ≥1/1.000, <1/100 
Raras:   ≥1/10.000, <1/1.000 
Muito raras:  <1/10.000. 
 
As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de 
frequência. 
 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição  

 Aumento de peso 
Aumento do apetite 

 

Perturbações do foro 
psiquiátrico  

 Estado confusional 
Perturbações psicóticas 
Alucinações 
Desorientação 
Ansiedade 
 

 

Doenças do sistema 
nervoso  

Tonturas 
Sonolência 
 

Amnésia 
Afasia 
Coordenação anormal 
Vertigens 
Parestesia 
Tremor 
Perturbação do 
equilíbrio 
Deterioração da 
memória 
Disfasia 
Disartria 
Alterações da atenção 
Perturbação da marcha 
Mioclonia 
 

Hipocinesia 

Afeções oculares  Após vários anos de 
tratamento, foram 
observadas alterações 
da pigmentação 
(descoloração) dos 
tecidos oculares, 
incluindo da retina. 
Algumas destas 
notificações foram 
associadas a 
insuficiência visual. 
 

Diplopia 
Visão turva 
Maculopatia 
Viteliforme Adquirida 
 
 

 

Doenças 
gastrointestinais 

 Náuseas 
Obstipação 
Dispepsia 
Boca seca 
 

Disfagia 

Afeções hepatobiliares  Aumento dos valores 
dos testes da função 
hepática 
 

 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos  

Foi observada, 
geralmente em doses 
elevadas e após vários 
anos de tratamento, 
descoloração azul-
acinzentada das unhas, 
lábios e/ou pele. 
 

 Erupção cutânea 
Hiperidrose 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças renais e 
urinárias  

 Disúria 
Hesitação urinária 
Hematúria 
Cromatúria 
 

Retenção urinária 
Nefrolitíase 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Fadiga Astenia 
Mal-estar 
Edema periférico 
 

 

 
Descrição das reações adversas selecionadas 
As reações adversas relacionadas com a disfunção miccional, incluindo retenção urinária, foram 
notificadas em 5% dos doentes tratados com retigabina no conjunto de dados de segurança agrupados 
(ver secção 4.4). A maioria dos acontecimentos ocorreu nas primeiras 8 semanas de tratamento, e não 
se verificou uma aparente relação dose-efeito. 
 
No conjunto de dados agrupados de doentes tratados com retigabina, o estado confusional foi 
notificado em 9% dos doentes, alucinações em 2% dos doentes e perturbações psicóticas em 1% dos 
doentes (ver secção 4.4). A maioria das reações adversas ocorreu nas primeiras 8 semanas de 
tratamento, e existiu uma aparente relação dose-efeito apenas para o estado confusional. 
 
Dados de acontecimentos adversos de indivíduos participantes em ensaios clínicos mostraram uma 
taxa de acontecimento de alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosas por doente por 
ano de exposição de 3,6%. As incidências cumulativas de um acontecimento a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 
anos e 5 anos de exposição são aproximadamente 1%, 1,8%, 4,4%, 10,2% e 16,7%, respetivamente. 
 
Aproximadamente 30-40% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame à pele e/ou oftalmológico tiveram resultados de 
alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosa ou pigmentação ocular não retiniana, e 
aproximadamente 15-30% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame oftalmológico tiveram resultados de pigmentação da 
retina. Adicionalmente, têm sido notificados casos de maculopatia do tipo viteliforme adquirida, em 
estudos clínicos e em notificações espontâneas. 
 
Dados de doentes idosos indicam que estes poderão estar mais suscetíveis a sofrer certos 
acontecimentos do sistema nervoso central, incluindo sonolência, amnésia, coordenação anormal, 
vertigens, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória e perturbação da marcha. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas e sinais 
 
Existe experiência limitada de sobredosagem com retigabina.  
 
Sobredosagens de retigabina com mais de 2.500 mg/dia foram notificadas durante estudos clínicos. 
Adicionalmente às reações adversas observadas com doses terapêuticas, os sintomas de sobredosagem 
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com retigabina incluíram agitação, comportamento agressivo e irritabilidade. Não foram notificadas 
sequelas.  
 
Num estudo em voluntários ocorreu arritmia cardíaca (paragem cardíaca/assistolia ou taquicardia 
ventricular) em dois indivíduos, nas 3 primeiras horas após toma de uma dose única de 900 mg de 
retigabina. As arritmias resolveram-se espontaneamente e ambos os voluntários recuperaram sem 
sequelas. 
 
Controlo 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente receba tratamento de suporte adequado, tal 
como indicado clinicamente, incluindo monitorização do eletrocardiograma (ECG). Deverá ser 
efetuado tratamento adicional conforme recomendado pelo centro nacional de venenos, quando 
disponível. 
 
A hemodiálise demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas da retigabina e do NAMR em 
aproximadamente 50%. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos, código ATC: N03AX21. 
 
Mecanismo de ação 
 
Os canais de potássio são um dos canais iónicos dependentes da voltagem presentes nas células 
neuronais e são fatores importantes da atividade neuronal. Estudos in vitro indicam que a retigabina 
atua principalmente através da abertura dos canais de potássio neuronais (KCNQ2 [Kv7.2] e KCNQ3 
[Kv7.3]). Esta ação estabiliza o potencial de repouso da membrana e controla o sub-limiar elétrico de 
excitabilidade dos neurónios, prevenindo assim o início de surtos de potenciais de ação epileptiformes. 
Mutações nos canais KCNQ estão na base de várias doenças humanas hereditárias, incluindo a 
epilepsia (KCNQ2 e 3). O mecanismo de ação da retigabina nos canais de potássio foi bem 
documentado, no entanto outros mecanismos através dos quais a retigabina exerce o seu efeito 
antiepilético ainda não foram totalmente esclarecidos. 
 
Numa série de modelos de convulsão, a retigabina aumentou o limiar de indução de convulsões, 
provocadas por eletrochoques máximos, pentilenotetrazol, picrotoxina e N-metil-D-aspartato 
(NMDA). A retigabina também demonstrou propriedades inibitórias em múltiplos modelos de crises 
induzidas, por exemplo, em estado de indução completa e em alguns casos durante o desenvolvimento 
das crises induzidas. Adicionalmente, a retigabina foi eficaz na prevenção das convulsões do estado de 
mal epilético em roedores com lesões epileptogénicas induzidas por cobalto, e na inibição de 
convulsões tónicas nos músculos extensores em ratinhos geneticamente suscetíveis. A relevância 
destes modelos para a epilepsia humana é, contudo, desconhecida. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Em ratos, a retigabina aumentou o tempo de sono induzido pelo tiopental sódico, de aproximadamente 
4 minutos para 53 minutos, e o tempo de sono induzido pelo propofol de aproximadamente 8 minutos 
para 12 minutos. Não houve efeito no tempo de sono induzido pelo halotano ou metoexital sódico. A 
retigabina pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo 
tiopental sódico). 
 
Eficácia clínica da retigabina como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais 
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Foram realizados três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com 
placebo, com um total de 1239 doentes adultos, para determinar a eficácia da retigabina como 
tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária. Todos os 
doentes envolvidos tinham que ter tido crises, não adequadamente controladas com o uso 
concomitante de 1 a 3 medicamentos antiepiléticos, e mais de 75% dos doentes tomavam ≥2 
medicamentos antiepiléticos concomitantemente. Transversalmente a todos os estudos, os doentes 
tinham epilepsia em média há 22 anos e uma frequência média base de crises que variava entre 8 a 12 
em 28 dias. Os doentes foram aleatorizados para o grupo com placebo ou com retigabina a 600, 900 ou 
1.200 mg/dia (ver Tabela 1). Durante um período inicial de 8 semanas, os doentes tinham de registar 
≥4 crises epiléticas parciais em 28 dias. Os doentes não poderiam estar sem crises por ≥21 dias. A 
duração da fase de manutenção foi de 8 a 12 semanas. 
 
Os principais objetivos de eficácia foram: 
- percentagem de alteração da frequência total de crises parciais aos 28 dias desde o período 

inicial até à fase de dupla ocultação (fases de titulação e manutenção associadas) nos três 
estudos  

- taxa de resposta (definida como a percentagem de doentes com uma redução ≥50% na 
frequência total de crises parciais aos 28 dias) desde o período inicial até à fase de manutenção 
(apenas nos estudos 301 e 302).  

 
A retigabina foi eficaz no tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais nos três 
estudos clínicos (Tabela 1). A retigabina a 600 mg/dia (um estudo), 900 mg/dia (dois estudos) e 1.200 
mg/dia (dois estudos) foi estatisticamente significativamente superior ao placebo. 
 
Os estudos não foram desenhados para avaliar combinações específicas de medicamentos 
antiepiléticos. Consequentemente, a eficácia e segurança da retigabina quando tomada 
concomitantemente com outros medicamentos antiepiléticos menos frequentemente utilizados como 
tratamento prévio nos estudos clínicos, incluindo o levetiracetam, não foi totalmente demonstrada. 
 
Tabela 1. Resumo da percentagem de alterações da frequência total de crises parciais e da taxa de 
resposta aos 28 dias 
 
Estudo 
(n=população na fase de dupla ocultação;  
n=população na fase de manutenção) 
 

Placebo Retigabina 
600 

mg/dia 
900 

mg/dia 
1.200 

mg/dia 

Estudo 205 (n=396; n=303) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) %  

-13% -23% -29%* -35%* 

Taxa de resposta (objetivo secundário) 
 

26% 28% 41% 41%* 

Estudo 301 (n=305; n=256) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-18% ~ ~ -44%* 

Taxa de resposta  
 

23% ~ ~ 56%* 

Estudo 302 (n=538; n=471) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-16% -28%* -40%* ~ 

Taxa de resposta  
 

19% 39%* 47%* ~ 

* Estatisticamente significativo, p≤0,05 
~ Dose não estudada 
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Nas extensões de fase aberta dos três estudos controlados com placebo, a eficácia manteve-se 
constante para além de um período de avaliação de pelo menos 12 meses (365 doentes). 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 2 anos com Síndrome 
de Lennox Gastaut (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 2 e com menos de 18 anos com Síndrome de 
Lennox Gastaut, e em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 18 anos com crises 
epiléticas parciais (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após doses orais únicas e múltiplas, a retigabina é rapidamente absorvida com valores tmax médios 
geralmente entre as 0,5 e as 2 horas. A biodisponibilidade oral absoluta da retigabina em relação a 
uma dose intravenosa é de aproximadamente 60%.  
 
A administração de retigabina com uma refeição rica em gordura não resultou em nenhuma alteração 
na extensão total de absorção da retigabina, mas os alimentos reduziram a variabilidade entre 
indivíduos no Cmax (23%) comparativamente à administração no estado de jejum (41%), o que levou a 
um aumento no Cmax (38%). Não se antevê que o efeito dos alimentos no Cmax em condições clínicas 
normais seja clinicamente relevante. Como tal, Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Distribuição 
 
A ligação da retigabina às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 80%, acima do intervalo de 
concentrações de 0,1 a 2 µg/ml. O volume de distribuição da retigabina no estado estacionário é de 2 a 
3 l/kg após administração intravenosa.  
 
Biotransformação 
 
A retigabina é extensamente metabolizada no ser humano. Uma fração substancial da dose de 
retigabina é convertida em N-glucuronídeos inativos. A retigabina também é metabolizada num 
metabolito N-acetil (NAMR) que posteriormente sofre glucuronidação. O NAMR tem atividade 
antiepilética, mas é menos potente do que a retigabina nos modelos de convulsão em animais. 
 
Não há evidência de metabolismo oxidativo hepático da retigabina ou do NAMR pelas enzimas do 
citocromo P450. Assim, é pouco provável que a administração concomitante com inibidores ou 
indutores das enzimas do citocromo P450 afete a farmacocinética da retigabina ou do NAMR. 
 
Estudos in vitro com microssomas hepáticos humanos demonstraram que a retigabina tem pouco ou 
nenhum potencial de inibição das principais isoenzimas do citocromo P450 (incluindo CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4/5). Para além disso, a 
retigabina e o NAMR não induziram as CYP1A2 e CYP3A4/5 nos hepatócitos primários humanos. 
Assim, é pouco provável que a retigabina afete a farmacocinética dos substratos das principais 
isoenzimas do citocromo P450 através de mecanismos inibitórios ou indutores. 
 
Eliminação 
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A eliminação da retigabina ocorre por combinação de metabolismo hepático e excreção renal. É 
encontrado na urina um total de aproximadamente 84% da dose, incluindo o metabolito N-acetil 
(18%), N-glucuronídeos da substância ativa principal e do metabolito N-acetil (24%), ou só 
relacionados com a substância ativa (36%). Apenas 14% da retigabina é excretada nas fezes. A 
retigabina tem uma semivida plasmática de aproximadamente 6 a 10 horas. Após administração 
intravenosa a depuração total da retigabina do plasma é tipicamente de 0,4 a 0,6 l/h/kg. 
 
Linearidade 
 
A farmacocinética da retigabina é essencialmente linear em voluntários saudáveis, numa dose única no 
intervalo entre 25 a 600 mg e até 1.200 mg dia em doentes com epilepsia, sem acumulação inesperada 
após administração repetida.  
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
Num estudo de dose única, a AUC da retigabina aumentou em cerca de 30% nos voluntários com 
compromisso renal ligeiro (depuração da creatinina de 50 a 80 ml/min) e em aproximadamente 100% 
nos voluntários com compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min), 
relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-se o ajuste da dose de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave, no entanto não se recomenda nenhum ajuste de dose de Trobalt 
em doentes com compromisso renal ligeiro (ver secção 4.2). 
 
Num estudo de dose única em voluntários saudáveis e em indivíduos com doença renal terminal, a 
AUC da retigabina aumentou aproximadamente 100% nos indivíduos com doença renal terminal 
comparativamente aos voluntários saudáveis.  
 
Num segundo estudo de dose única em indivíduos com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise 
crónica (n=8), o início da diálise em aproximadamente 4 horas após uma dose única de retigabina (100 
mg) resultou numa redução mediana das concentrações plasmáticas de retigabina de 52% desde o 
início até ao fim da diálise. A diminuição percentual da concentração plasmática durante a diálise 
variou de 34% a 60% exceto num indivíduo que teve uma redução de 17%. 
 
Compromisso hepático 
Num estudo de dose única, não houve efeitos clinicamente significativos na AUC da retigabina nos 
voluntários com compromisso hepático ligeiro (classificação de Child-Pugh 5 a 6). A AUC da 
retigabina aumentou aproximadamente 50% nos voluntários com compromisso hepático moderado 
(classificação de Child-Pugh 7 a 9) e aproximadamente 100% nos voluntários com compromisso 
hepático grave (classificação de Child-Pugh >9), relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-
se o ajuste da dose de Trobalt nos doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver secção 
4.2). 
 
Peso corporal 
Numa análise farmacocinética populacional, a depuração da retigabina aumentou com o aumento da 
área de superfície corporal. No entanto, este aumento não é considerado clinicamente relevante, e 
como a retigabina é titulada de acordo com a resposta e tolerabilidade individual do doente, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com o peso corporal.  
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
Num estudo de dose única, a eliminação de retigabina foi mais lenta nos voluntários idosos saudáveis 
(66 a 82 anos de idade) relativamente aos voluntários jovens adultos saudáveis, resultando numa maior 
AUC (aproximadamente 40 a 50%) e num maior tempo de semivida terminal (30%) (ver secção 4.2). 
 
Género 
Os resultados de um estudo de dose única demonstraram que nos voluntários adultos jovens, a Cmax da 
retigabina foi aproximadamente 65% superior no sexo feminino do que no sexo masculino, e nos 
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voluntários idosos (66 a 82 anos de idade) a Cmax da retigabina foi aproximadamente 75% superior no 
sexo feminino comparativamente ao sexo masculino. Quando a Cmax foi normalizada pelo peso, os 
valores foram aproximadamente 30% superiores nas jovens do sexo feminino do que no sexo 
masculino e 40% superiores nas pessoas idosas do sexo feminino comparativamente com o sexo 
masculino. No entanto, não houve diferença aparente entre os géneros, na depuração com peso 
normalizado e, uma vez que a retigabina é titulada de acordo a resposta e tolerabilidade individual do 
doente, não são necessários ajustes na dose de acordo com o género. 
 
Raça 
Uma análise subsequente de vários estudos realizados em voluntários saudáveis demonstrou uma 
redução de 20% na depuração da retigabina nos voluntários saudáveis de raça negra relativamente a 
voluntários saudáveis caucasianos. No entanto, este efeito não é considerado clinicamente 
significativo, e como tal não se recomenda nenhum ajuste da dose de Trobalt. 
 
População pediátrica 
A farmacocinética da retigabina em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foi investigada. 
 
Um estudo, em regime aberto, de farmacocinética de dose múltipla, segurança e tolerabilidade em 
cinco indivíduos, com idades entre os 12 anos e menos de 18 anos de idade, com crises epiléticas 
parciais determinou que a farmacocinética da retigabina em adolescentes foi consistente com a 
farmacocinética da retigabina em adultos. Contudo, a segurança e a eficácia da retigabina não foram 
ainda determinadas em adolescentes. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
As doses máximas em estudos de toxicidade de dose repetida foram limitadas pelos efeitos 
farmacológicos exagerados da retigabina (incluindo ataxia, hipocinesia e tremor). Nos níveis em que 
não se observou efeitos, a exposição animal nesses estudos foi geralmente menor do que a atingida em 
seres humanos com as doses clínicas recomendadas.  
 
Em estudos com cães foi observada distensão da vesícula biliar, mas sem nenhuma evidência de 
colestase ou outros sinais de disfunção da vesícula biliar, e o volume de ejeção da bílis manteve-se 
inalterado. A distensão da vesícula biliar nos cães resultou numa compressão focal do fígado. Não foi 
observado nenhum sinal clínico de disfunção da vesícula biliar. 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de 
genotoxicidade e potencial carcinogénico. 
 
Toxicologia reprodutiva 
 
A retigabina não teve nenhum efeito na fertilidade ou no desempenho reprodutivo geral. 
 
Em ratos, a retigabina e/ou os seus metabolitos atravessaram a placenta, resultando em concentrações 
nos tecidos semelhantes às obtidas nas fêmeas grávidas e nos fetos. 
 
Não houve evidência de teratogenicidade após a administração de retigabina em fêmeas animais 
grávidas durante o período da organogénese. Num estudo de desenvolvimento peri e pós-natal em 
ratos, a retigabina foi associada a um aumento da mortalidade perinatal após a administração durante a 
gravidez. Além disso, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva. Estas observações 
foram evidentes em níveis de exposição inferiores aos obtidos com doses clinicamente recomendadas 
e foram acompanhadas de toxicidade materna (incluindo ataxia, hipocinesia, tremor e redução no 
ganho de peso corporal). A toxicidade materna interferiu com o aumento das dose nas fêmeas grávidas 
e, consequentemente, com a dedução das margens de segurança em relação à terapêutica nos seres 
humanos. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Núcleo do comprimido 
 
Croscarmelose sódica 
Hipromelose 
Estearato de magnésio 
Celulose microcristalina. 
 
Revestimento 
 
Comprimidos de 200 mg: 
Álcool polivinílico 
Dióxido de titânio (E171) 
Talco (E553b) 
Óxido de ferro amarelo (E172) 
Lecitina (SOJA) 
Goma xantana 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Comprimidos de 200 mg: 
Blisters de folha opaca de PVC-PVDC-alumínio. Embalagens de 84 comprimidos revestidos por 
película; embalagens múltiplas de 168 (2 x 84) comprimidos revestidos por película. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
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8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/007, EU/1/11/681/008 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 28 de março de 2011 
Data da última renovação: 14 de janeiro de 2016 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 300 mg de retigabina. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
  
Comprimido revestido por película. 
 
Comprimidos revestidos por película, oblongos, verdes, de 7,1 mm x 16 mm, marcados com “RTG-
300” num dos lados.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Trobalt é indicado como tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais fármaco-resistentes, com ou 
sem generalização secundária, em doentes com 18 ou mais anos de idade com epilepsia, quando outras 
combinações adequadas com outros medicamentos se mostraram ineficazes ou não foram toleradas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Trobalt deve ser titulado, de acordo com a resposta individual de cada doente, de forma a otimizar o 
equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. 
 
A dose inicial máxima diária total é de 300 mg (100 mg três vezes ao dia). Posteriormente, a dose 
diária total é aumentada no máximo em 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. É expectável que uma dose de manutenção eficaz esteja compreendida entre 
os 600 mg/dia e os 1.200 mg/dia.  
 
A dose de manutenção máxima total é de 1.200 mg/dia. Não foi estabelecida a segurança e eficácia 
para doses superiores a 1.200 mg/dia. 
 
Se os doentes se esquecerem de tomar uma ou mais doses, recomenda-se que tomem uma única dose 
logo que se lembrem.  
 
Após toma da dose esquecida, deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas antes da próxima dose e 
posteriormente deve ser retomada a posologia habitual. 
 
Aquando da descontinuação do tratamento com Trobalt, a dose deve ser gradualmente diminuída 
durante um período de pelo menos 3 semanas (ver secção 4.4). 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
A informação sobre segurança e eficácia da retigabina em doentes com idade igual ou superior a 65 
anos é limitada. Recomenda-se uma redução das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes 
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idosos. A dose diária total inicial é de 150 mg/dia e durante o período de titulação a dose diária total 
deve ser aumentada num máximo de 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. Não se recomendam doses superiores a 900 mg/dia (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
 
A retigabina e os seus metabolitos são eliminados principalmente por excreção renal. 
 
Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro (depuração da 
creatinina 50 a 80 ml/min; ver secção 5.2). 
 
É recomendada uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg por semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
Em doentes com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise, as três doses diárias devem ser 
tomadas, como habitualmente, no dia da diálise. Adicionalmente, é recomendada uma dose única 
suplementar imediatamente após a hemodiálise. Se ocorrerem convulsões intercorrentes para o final da 
diálise então, no início das sessões de diálise subsequentes, deve ser considerada uma dose 
suplementar adicional. 
 
Compromisso hepático 
 
Não é necessária redução de dose em doentes com compromisso hepático ligeiro (classificação de 
Child-Pugh 5 a 6; ver secção 5.2). 
 
Recomenda-se uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso hepático moderado ou grave (classificação de Child-Pugh ≥7; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg cada semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
População pediátrica 
 
A segurança e eficácia da retigabina em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda 
estabelecidas (ver secção 5.2). Os dados farmacocinéticos atualmente disponíveis encontram-se 
descritos na secção 5.2, mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 
 
 
Modo de administração 
 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Os comprimidos devem ser tomados repartidos por 3 
doses por dia. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, e não devem ser mastigados, esmagados 
ou divididos. 
 
Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 5.2). 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Afeções oculares 
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Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) dos tecidos oculares, incluindo da retina, por vezes, mas nem sempre, em conjunto com 
alterações da pigmentação da pele, lábios ou unhas (ver parágrafo abaixo e secção 4.8). Tem sido 
notificada em alguns indivíduos, a reversibilidade da pigmentação da retina após a descontinuação da 
retigabina. O prognóstico a longo prazo destes resultados é atualmente desconhecido, mas algumas das 
notificações foram associadas a insuficiência visual.  
 
Adicionalmente, foi também identificada uma forma distinta de anomalia macular com características 
de maculopatia viteliforme (ver secção 4.8), na maioria dos casos diagnosticada com tomografia de 
coerência ótica (OCT). A taxa de progressão de maculopatia viteliforme e o seu impacto na função da 
retina e macular e na visão não são claros. Foram notificadas anomalias visuais (restrição do campo, 
perda de sensibilidade central e acuidade visual diminuída). 
 
Todos os doentes devem ser submetidos a um exame oftalmológico completo na linha de base e, pelo 
menos, a cada seis meses, o qual deve incluir acuidade visual, exame com lâmpada de fenda, 
fotografia do fundo do olho dilatado e OCT macular. Se forem detetadas alterações da pigmentação da 
retina, maculopatia viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com Trobalt apenas deve ser 
mantido após reavaliação cuidadosa da relação de benefícios e riscos. Se o tratamento for mantido, o 
doente deve ser monitorizado mais de perto. 
 
Afeções dos tecidos cutâneos 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) da pele, lábios ou unhas por vezes, mas nem sempre, em conjunto com alterações da 
pigmentação dos tecidos oculares (ver parágrafo acima e secção 4.8). Nos doentes que desenvolvam 
estas alterações, o tratamento com Trobalt apenas deve ser mantido após reavaliação cuidadosa da 
relação de benefícios e riscos. 
 
Retenção urinária 
 
Em estudos clínicos controlados com retigabina foram notificados retenção urinária, disúria e 
hesitação urinária, geralmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento (ver secção 4.8). Trobalt 
deve ser usado com precaução em doentes em risco de retenção urinária e recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos.  
 
Intervalo QT 
 
Um estudo da condução cardíaca em voluntários saudáveis demonstrou que a retigabina, titulada a 
1.200 mg/dia, produz um efeito de prolongamento QT. Um aumento médio de até 6,7 ms (limite 
superior do IC 95% unilateral de 12,6 ms) no Intervalo QT Individual Corrigido (QTcI) foi observado 
no espaço de 3 horas após a dose. Deve tomar-se precaução quando Trobalt é prescrito com 
medicamentos que aumentam o intervalo QT e em doentes com prolongamento do intervalo QT, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular, hipocaliemia ou hipomagnesemia e em 
doentes com 65 ou mais anos de idade, que estão a iniciar tratamento. 
 
Nestes doentes recomenda-se a realização de um eletrocardiograma (ECG) antes de se iniciar o 
tratamento com Trobalt e naqueles que possuem um intervalo QT corrigido >440ms na linha de base, 
deve ser realizado um ECG quando se está a atingir a dose de manutenção. 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
 
Foram notificados estado confusional, perturbações psicóticas e alucinações em estudos clínicos 
controlados com retigabina (ver secção 4.8). Estes efeitos ocorreram geralmente nas primeiras 8 
semanas de tratamento, e levaram frequentemente à descontinuação do tratamento nos doentes 
afetados. Recomenda-se que os doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Risco de suicídio 
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Foram notificados ideação e comportamento suicidas em doentes tratados com agentes antiepiléticos 
em várias indicações. Uma meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados e controlados com placebo 
relativos a medicamentos antiepiléticos mostrou também um pequeno aumento do risco de ideação e 
comportamento suicida. O mecanismo deste risco não é conhecido e a informação disponível não 
exclui a possibilidade de um risco aumentado para a retigabina.  
 
Como tal, os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de ideação e comportamento suicida e 
deve ser considerado tratamento adequado. Doentes (e prestadores de cuidados aos doentes) devem ser 
aconselhados a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais de ideação ou comportamento 
suicida. 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos)  
 
Os doentes idosos podem ter um risco aumentado de efeitos no sistema nervoso central, retenção 
urinária e fibrilhação auricular. Trobalt deve ser usado com precaução nesta população e recomenda-se 
o uso de doses inicial e de manutenção reduzidas (ver secções 4.2 e 5.2).  
 
Convulsões de privação 
 
Trobalt deve ser descontinuado gradualmente de forma a minimizar o potencial de recorrência de 
crises. Recomenda-se que a dose de Trobalt seja reduzida durante um período de pelo menos 3 
semanas, a não ser que questões de segurança exijam uma descontinuação abrupta (ver secção 4.2). 
 
Análises laboratoriais 
 
A retigabina mostrou que interfere com os doseamentos laboratoriais clínicos da bilirrubina no soro e 
na urina, o que pode resultar em leituras falsamente elevadas. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos.  
 
Outros medicamentos antiepiléticos 
 
Dados in vitro indicaram baixo potencial de interação com outros medicamentos antiepiléticos (ver 
secção 5.2). O potencial de interação medicamentosa foi, portanto, avaliado com base numa análise 
agrupada dos ensaios clínicos e, embora não seja considerada tão robusta como estudos clínicos de 
interação individual, os resultados corroboram os dados in vitro. 
 
Com base nesses dados agrupados, a retigabina não causou efeitos clinicamente significativos no 
plasma nas concentrações dos seguintes medicamentos antiepiléticos: 
-  carbamazepina, clobazam, clonazepam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, 

fenobarbital, fenitoína, pregabalina, topiramato, valproato, zonisamida. 
 
Adicionalmente, com base em dados agrupados, não houve efeitos clinicamente significativos dos 
seguintes medicamentos antiepiléticos na farmacocinética da retigabina: 
- lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato. 
 
Esta análise também mostrou que não existe efeito clinicamente significativo dos indutores (fenitoína, 
carbamazepina e fenobarbital) na depuração da retigabina. 
 
No entanto, dados em estado estacionário de um número limitado de doentes em estudos menores de 
fase II indicaram que: 
- a fenitoína pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 35% 
- a carbamazepina pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 33% 
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Interação com digoxina 
 
Dados de um estudo in vitro mostraram que o metabolito N-acetil da retigabina (NAMR) inibiu o 
transporte da digoxina, mediado pela glicoproteína P, de uma forma dependente da concentração. 
 
Com base num estudo realizado em voluntários saudáveis, as doses terapêuticas de retigabina (600-
1.200 mg/dia) resultaram num pequeno aumento (8-18%) da AUC da digoxina após uma dose oral 
única de digoxina. O aumento não pareceu ser dependente da dose de retigabina e não é considerado 
clinicamente relevante. Não houve alteração significativa na Cmax da digoxina. Não é necessário ajuste 
da dose de digoxina. 
 
Interação com anestésicos 
Trobalt pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo tiopental 
sódico; ver secção 5.1). 
 
Interação com o álcool 
 
A administração concomitante de etanol (1,0 g/kg) com retigabina (200 mg) resultou num aumento da 
perda de nitidez da visão em voluntários saudáveis. Recomenda-se que os doentes sejam alertados 
quanto aos possíveis efeitos na visão se tomarem Trobalt com álcool.  
 
Contracetivos orais 
 
Com doses de retigabina de até 750 mg/dia, não se verificou qualquer efeito clinicamente significativo 
da retigabina na farmacocinética dos componentes da pílula contracetiva oral, estrogénio 
(etinilestradiol) ou progestagéneo (noretindrona). Adicionalmente, não se verificou qualquer efeito 
clinicamente significativo da pílula contracetiva oral combinada de baixa dose na farmacocinética da 
retigabina. 
 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Risco relacionado com os medicamentos antiepiléticos em geral  
As mulheres com potencial para engravidar devem ter aconselhamento especializado. A necessidade 
de tratamento com medicamentos antiepiléticos deve ser revista quando uma mulher está a planear 
engravidar. Em mulheres a efetuar tratamento para a epilepsia, a descontinuação repentina da 
terapêutica antiepilética deve ser evitada, uma vez que pode desencadear crises epiléticas que poderão 
ter consequências graves para a mulher e para o feto.  
 
O risco de malformações congénitas está aumentado por um fator de 2 a 3 na descendência das mães 
tratadas com medicamentos antiepiléticos comparativamente à incidência esperada na população em 
geral, que é aproximadamente de 3%. As malformações notificadas com maior frequência são lábio 
leporino, malformações cardiovasculares e defeitos do tubo neural. O tratamento com múltiplos 
medicamentos antiepiléticos está associado a um risco mais elevado de malformações congénitas do 
que a monoterapia e, como tal, a monoterapia deve ser utilizada sempre que possível.  
 
Risco relacionado com Trobalt 
Não existe informação adequada sobre a utilização da retigabina em mulheres grávidas. Os estudos em 
animais são insuficientes no que respeita à toxicidade reprodutiva, uma vez que os níveis plasmáticos 
atingidos nestes estudos foram inferiores aos atingidos nos seres humanos nas doses recomendadas 
(ver secção 5.3). Num estudo do desenvolvimento em ratos cujas mães foram tratadas com retigabina 
durante a gravidez, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva da descendência (ver 
secção 5.3). O significado clínico desta descoberta é desconhecido.  
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Trobalt não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a retigabina é excretada no leite humano. Estudos em animais demonstraram a 
excreção de retigabina e/ou dos seus metabolitos no leite humano. A decisão de 
continuar/descontinuar a amamentação ou continuar/descontinuar o tratamento com Trobalt deve ser 
tomada tendo em consideração os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do 
tratamento com Trobalt para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não houve efeitos na fertilidade relacionados com o tratamento com retigabina em estudos animais. 
No entanto, os níveis plasmáticos atingidos nestes estudos foram menores que os níveis atingidos em 
seres humanos nas doses recomendadas (ver secção 5.3).  
 
Os efeitos da retigabina na fertilidade humana não foram estabelecidos.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Reações adversas tais como tonturas, sonolência, diplopia e visão turva foram notificadas em estudos 
clínicos controlados, particularmente durante a titulação (ver secção 4.8). Recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco de tais reações adversas no início da tratamento e depois de cada 
passo de titulação, e que sejam aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas até terem 
estabelecido de que forma Trobalt os afeta. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
Num conjunto de dados de segurança de três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla 
ocultação, controlados com placebo, as reações adversas foram geralmente ligeiras a moderadas em 
intensidade e foram maioritariamente notificadas nas primeiras 8 semanas de tratamento. Houve uma 
aparente relação dose-efeito para tonturas, sonolência, estado confusional, afasia, coordenação 
anormal, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória, perturbação da marcha, visão 
turva e obstipação.  
  
As reações adversas que foram mais frequentemente notificadas por levar à descontinuação da 
terapêutica foram as tonturas, sonolência, fadiga e estado confusional.  
 
Lista tabelar de reações adversas 
 
Foi utilizada a seguinte convenção para a classificação das reações adversas: 
 
Muito frequentes: ≥1/10 
Frequentes:  ≥1/100, <1/10 
Pouco frequentes: ≥1/1.000, <1/100 
Raras:   ≥1/10.000, <1/1.000 
Muito raras:  <1/10.000. 
 
As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de 
frequência. 
 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição  

 Aumento de peso 
Aumento do apetite 

 

Perturbações do foro 
psiquiátrico  

 Estado confusional 
Perturbações psicóticas 
Alucinações 
Desorientação 
Ansiedade 
 

 

Doenças do sistema 
nervoso  

Tonturas 
Sonolência 
 

Amnésia 
Afasia 
Coordenação anormal 
Vertigens 
Parestesia 
Tremor 
Perturbação do 
equilíbrio 
Deterioração da 
memória 
Disfasia 
Disartria 
Alterações da atenção 
Perturbação da marcha 
Mioclonia 
 

Hipocinesia 

Afeções oculares  Após vários anos de 
tratamento, foram 
observadas alterações 
da pigmentação 
(descoloração) dos 
tecidos oculares, 
incluindo da retina. 
Algumas destas 
notificações foram 
associadas a 
insuficiência visual. 
 

Diplopia 
Visão turva 
Maculopatia 
Viteliforme Adquirida 
 
 

 

Doenças 
gastrointestinais 

 Náuseas 
Obstipação 
Dispepsia 
Boca seca 
 

Disfagia 

Afeções hepatobiliares  Aumento dos valores 
dos testes da função 
hepática 
 

 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos  

Foi observada, 
geralmente em doses 
elevadas e após vários 
anos de tratamento, 
descoloração azul-
acinzentada das unhas, 
lábios e/ou pele. 
 

 Erupção cutânea 
Hiperidrose 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças renais e 
urinárias  

 Disúria 
Hesitação urinária 
Hematúria 
Cromatúria 
 

Retenção urinária 
Nefrolitíase 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Fadiga Astenia 
Mal-estar 
Edema periférico 
 

 

 
Descrição das reações adversas selecionadas  
 
As reações adversas relacionadas com a disfunção miccional, incluindo retenção urinária, foram 
notificadas em 5% dos doentes tratados com retigabina no conjunto de dados de segurança agrupados 
(ver secção 4.4). A maioria dos acontecimentos ocorreu nas primeiras 8 semanas de tratamento, e não 
se verificou uma aparente relação dose-efeito. 
 
No conjunto de dados agrupados de doentes tratados com retigabina, o estado confusional foi 
notificado em 9% dos doentes, alucinações em 2% dos doentes e perturbações psicóticas em 1% dos 
doentes (ver secção 4.4). A maioria das reações adversas ocorreu nas primeiras 8 semanas de 
tratamento, e existiu uma aparente relação dose-efeito apenas para o estado confusional. 
 
Dados de acontecimentos adversos de indivíduos participantes em ensaios clínicos mostraram uma 
taxa de acontecimento de alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosas por doente por 
ano de exposição de 3,6%. As incidências cumulativas de um acontecimento a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 
anos e 5 anos de exposição são aproximadamente 1%, 1,8%, 4,4%, 10,2% e 16,7%, respetivamente. 
 
Aproximadamente 30-40% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame à pele e/ou oftalmológico tiveram resultados de 
alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosa ou pigmentação ocular não retiniana, e 
aproximadamente 15-30% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame oftalmológico tiveram resultados de pigmentação da 
retina. Adicionalmente, têm sido notificados casos de maculopatia do tipo viteliforme adquirida, em 
estudos clínicos e em notificações espontâneas. 
 
Dados de doentes idosos indicam que estes poderão estar mais suscetíveis a sofrer certos 
acontecimentos do sistema nervoso central, incluindo sonolência, amnésia, coordenação anormal, 
vertigens, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória e perturbação da marcha. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas e sinais 
 
Existe experiência limitada de sobredosagem com retigabina.  
 
Sobredosagens de retigabina com mais de 2.500 mg/dia foram notificadas durante estudos clínicos. 
Adicionalmente às reações adversas observadas com doses terapêuticas, os sintomas de sobredosagem 
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com retigabina incluíram agitação, comportamento agressivo e irritabilidade. Não foram notificadas 
sequelas.  
 
Num estudo em voluntários ocorreu arritmia cardíaca (paragem cardíaca/assistolia ou taquicardia 
ventricular) em dois indivíduos, nas 3 primeiras horas após toma de uma dose única de 900 mg de 
retigabina. As arritmias resolveram-se espontaneamente e ambos os voluntários recuperaram sem 
sequelas. 
 
Controlo 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente receba tratamento de suporte adequado, tal 
como indicado clinicamente, incluindo monitorização do eletrocardiograma (ECG). Deverá ser 
efetuado tratamento adicional conforme recomendado pelo centro nacional de venenos, quando 
disponível. 
 
A hemodiálise demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas da retigabina e do NAMR em 
aproximadamente 50%. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos, código ATC: N03AX21. 
 
Mecanismo de ação 
 
Os canais de potássio são um dos canais iónicos dependentes da voltagem presentes nas células 
neuronais e são fatores importantes da atividade neuronal. Estudos in vitro indicam que a retigabina 
atua principalmente através da abertura dos canais de potássio neuronais (KCNQ2 [Kv7.2] e KCNQ3 
[Kv7.3]). Esta ação estabiliza o potencial de repouso da membrana e controla o sub-limiar elétrico de 
excitabilidade dos neurónios, prevenindo assim o início de surtos de potenciais de ação epileptiformes. 
Mutações nos canais KCNQ estão na base de várias doenças humanas hereditárias, incluindo a 
epilepsia (KCNQ2 e 3). O mecanismo de ação da retigabina nos canais de potássio foi bem 
documentado, no entanto outros mecanismos através dos quais a retigabina exerce o seu efeito 
antiepilético ainda não foram totalmente esclarecidos. 
 
Numa série de modelos de convulsão, a retigabina aumentou o limiar de indução de convulsões, 
provocadas por eletrochoques máximos, pentilenotetrazol, picrotoxina e N-metil-D-aspartato 
(NMDA). A retigabina também demonstrou propriedades inibitórias em múltiplos modelos de crises 
induzidas, por exemplo, em estado de indução completa e em alguns casos durante o desenvolvimento 
das crises induzidas. Adicionalmente, a retigabina foi eficaz na prevenção das convulsões do estado de 
mal epilético em roedores com lesões epileptogénicas induzidas por cobalto, e na inibição de 
convulsões tónicas nos músculos extensores em ratinhos geneticamente suscetíveis. A relevância 
destes modelos para a epilepsia humana é, contudo, desconhecida. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Em ratos, a retigabina aumentou o tempo de sono induzido pelo tiopental sódico, de aproximadamente 
4 minutos para 53 minutos, e o tempo de sono induzido pelo propofol de aproximadamente 8 minutos 
para 12 minutos. Não houve efeito no tempo de sono induzido pelo halotano ou metoexital sódico. A 
retigabina pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo 
tiopental sódico). 
 
Eficácia clínica da retigabina como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais 
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Foram realizados três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com 
placebo, com um total de 1239 doentes adultos, para determinar a eficácia da retigabina como 
tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária. Todos os 
doentes envolvidos tinham que ter tido crises, não adequadamente controladas com o uso 
concomitante de 1 a 3 medicamentos antiepiléticos, e mais de 75% dos doentes tomavam ≥2 
medicamentos antiepiléticos concomitantemente. Transversalmente a todos os estudos, os doentes 
tinham epilepsia em média há 22 anos e uma frequência média base de crises que variava entre 8 a 12 
em 28 dias. Os doentes foram aleatorizados para o grupo com placebo ou com retigabina a 600, 900 ou 
1.200 mg/dia (ver Tabela 1). Durante um período inicial de 8 semanas, os doentes tinham de registar 
≥4 crises epiléticas parciais em 28 dias. Os doentes não poderiam estar sem crises por ≥21 dias. A 
duração da fase de manutenção foi de 8 a 12 semanas. 
 
Os principais objetivos de eficácia foram: 
- percentagem de alteração da frequência total de crises parciais aos 28 dias desde o período 

inicial até à fase de dupla ocultação (fases de titulação e manutenção associadas) nos três 
estudos  

-  taxa de resposta (definida como a percentagem de doentes com uma redução ≥50% na 
frequência total de crises parciais aos 28 dias) desde o período inicial até à fase de manutenção 
(apenas nos estudos 301 e 302).  

 
A retigabina foi eficaz no tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais nos três 
estudos clínicos (Tabela 1). A retigabina a 600 mg/dia (um estudo), 900 mg/dia (dois estudos) e 1.200 
mg/dia (dois estudos) foi estatisticamente significativamente superior ao placebo. 
 
Os estudos não foram desenhados para avaliar combinações específicas de medicamentos 
antiepiléticos. Consequentemente, a eficácia e segurança da retigabina quando tomada 
concomitantemente com outros medicamentos antiepiléticos menos frequentemente utilizados como 
tratamento prévio nos estudos clínicos, incluindo o levetiracetam, não foi totalmente demonstrada. 
 
Tabela 1. Resumo da percentagem de alterações da frequência total de crises parciais e da taxa de 
resposta aos 28 dias 
 
Estudo 
(n=população na fase de dupla ocultação;  
n=população na fase de manutenção) 
 

Placebo Retigabina 
600 

mg/dia 
900 

mg/dia 
1.200 

mg/dia 

Estudo 205 (n=396; n=303) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) %  

-13% -23% -29%* -35%* 

Taxa de resposta (objetivo secundário) 
 

26% 28% 41% 41%* 

Estudo 301 (n=305; n=256) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-18% ~ ~ -44%* 

Taxa de resposta  
 

23% ~ ~ 56%* 

Estudo 302 (n=538; n=471) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-16% -28%* -40%* ~ 

Taxa de resposta  
 

19% 39%* 47%* ~ 

* Estatisticamente significativo, p≤0,05 
~ Dose não estudada 
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Nas extensões de fase aberta dos três estudos controlados com placebo, a eficácia manteve-se 
constante para além de um período de avaliação de pelo menos 12 meses (365 doentes). 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 2 anos com Síndrome 
de Lennox Gastaut (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 2 e com menos de 18 anos com Síndrome de 
Lennox Gastaut, e em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 18 anos com crises 
epiléticas parciais (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após doses orais únicas e múltiplas, a retigabina é rapidamente absorvida com valores tmax médios 
geralmente entre as 0,5 e as 2 horas. A biodisponibilidade oral absoluta da retigabina em relação a 
uma dose intravenosa é de aproximadamente 60%.  
 
A administração de retigabina com uma refeição rica em gordura não resultou em nenhuma alteração 
na extensão total de absorção da retigabina, mas os alimentos reduziram a variabilidade entre 
indivíduos no Cmax (23%) comparativamente à administração no estado de jejum (41%), o que levou a 
um aumento no Cmax (38%). Não se antevê que o efeito dos alimentos no Cmax em condições clínicas 
normais seja clinicamente relevante. Como tal, Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Distribuição 
 
A ligação da retigabina às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 80%, acima do intervalo de 
concentrações de 0,1 a 2 µg/ml. O volume de distribuição da retigabina no estado estacionário é de 2 a 
3 l/kg após administração intravenosa.  
 
Biotransformação 
 
A retigabina é extensamente metabolizada no ser humano. Uma fração substancial da dose de 
retigabina é convertida em N-glucuronídeos inativos. A retigabina também é metabolizada num 
metabolito N-acetil (NAMR) que posteriormente sofre glucuronidação. O NAMR tem atividade 
antiepilética, mas é menos potente do que a retigabina nos modelos de convulsão em animais. 
 
Não há evidência de metabolismo oxidativo hepático da retigabina ou do NAMR pelas enzimas do 
citocromo P450. Assim, é pouco provável que a administração concomitante com inibidores ou 
indutores das enzimas do citocromo P450 afete a farmacocinética da retigabina ou do NAMR. 
 
Estudos in vitro com microssomas hepáticos humanos demonstraram que a retigabina tem pouco ou 
nenhum potencial de inibição das principais isoenzimas do citocromo P450 (incluindo CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4/5). Para além disso, a 
retigabina e o NAMR não induziram as CYP1A2 e CYP3A4/5 nos hepatócitos primários humanos. 
Assim, é pouco provável que a retigabina afete a farmacocinética dos substratos das principais 
isoenzimas do citocromo P450 através de mecanismos inibitórios ou indutores. 
 
Eliminação 
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A eliminação da retigabina ocorre por combinação de metabolismo hepático e excreção renal. É 
encontrado na urina um total de aproximadamente 84% da dose, incluindo o metabolito N-acetil 
(18%), N-glucuronídeos da substância ativa principal e do metabolito N-acetil (24%), ou só 
relacionados com a substância ativa (36%). Apenas 14% da retigabina é excretada nas fezes. A 
retigabina tem uma semivida plasmática de aproximadamente 6 a 10 horas. Após administração 
intravenosa a depuração total da retigabina do plasma é tipicamente de 0,4 a 0,6 l/h/kg. 
 
Linearidade 
 
A farmacocinética da retigabina é essencialmente linear em voluntários saudáveis, numa dose única no 
intervalo entre 25 a 600 mg e até 1.200 mg dia em doentes com epilepsia, sem acumulação inesperada 
após administração repetida.  
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
Num estudo de dose única, a AUC da retigabina aumentou em cerca de 30% nos voluntários com 
compromisso renal ligeiro (depuração da creatinina de 50 a 80 ml/min) e em aproximadamente 100% 
nos voluntários com compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min), 
relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-se o ajuste da dose de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave, no entanto não se recomenda nenhum ajuste de dose de Trobalt 
em doentes com compromisso renal ligeiro (ver secção 4.2). 
 
Num estudo de dose única em voluntários saudáveis e em indivíduos com doença renal terminal, a 
AUC da retigabina aumentou aproximadamente 100% nos indivíduos com doença renal terminal 
comparativamente aos voluntários saudáveis.  
 
Num segundo estudo de dose única em indivíduos com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise 
crónica (n=8), o início da diálise em aproximadamente 4 horas após uma dose única de retigabina (100 
mg) resultou numa redução mediana das concentrações plasmáticas de retigabina de 52% desde o 
início até ao fim da diálise. A diminuição percentual da concentração plasmática durante a diálise 
variou de 34% a 60% exceto num indivíduo que teve uma redução de 17%. 
 
Compromisso hepático 
Num estudo de dose única, não houve efeitos clinicamente significativos na AUC da retigabina nos 
voluntários com compromisso hepático ligeiro (classificação de Child-Pugh 5 a 6). A AUC da 
retigabina aumentou aproximadamente 50% nos voluntários com compromisso hepático moderado 
(classificação de Child-Pugh 7 a 9) e aproximadamente 100% nos voluntários com compromisso 
hepático grave (classificação de Child-Pugh >9), relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-
se o ajuste da dose de Trobalt nos doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver secção 
4.2). 
 
Peso corporal 
Numa análise farmacocinética populacional, a depuração da retigabina aumentou com o aumento da 
área de superfície corporal. No entanto, este aumento não é considerado clinicamente relevante, e 
como a retigabina é titulada de acordo com a resposta e tolerabilidade individual do doente, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com o peso corporal.  
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
Num estudo de dose única, a eliminação de retigabina foi mais lenta nos voluntários idosos saudáveis 
(66 a 82 anos de idade) relativamente aos voluntários jovens adultos saudáveis, resultando numa maior 
AUC (aproximadamente 40 a 50%) e num maior tempo de semivida terminal (30%) (ver secção 4.2). 
 
Género 
Os resultados de um estudo de dose única demonstraram que nos voluntários adultos jovens, a Cmax da 
retigabina foi aproximadamente 65% superior no sexo feminino do que no sexo masculino, e nos 

58 

Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o



voluntários idosos (66 a 82 anos de idade) a Cmax da retigabina foi aproximadamente 75% superior no 
sexo feminino comparativamente ao sexo masculino. Quando a Cmax foi normalizada pelo peso, os 
valores foram aproximadamente 30% superiores nas jovens do sexo feminino do que no sexo 
masculino e 40% superiores nas pessoas idosas do sexo feminino comparativamente com o sexo 
masculino. No entanto, não houve diferença aparente entre os géneros, na depuração com peso 
normalizado e, uma vez que a retigabina é titulada de acordo a resposta e tolerabilidade individual do 
doente, não são necessários ajustes na dose de acordo com o género. 
 
Raça 
Uma análise subsequente de vários estudos realizados em voluntários saudáveis demonstrou uma 
redução de 20% na depuração da retigabina nos voluntários saudáveis de raça negra relativamente a 
voluntários saudáveis caucasianos. No entanto, este efeito não é considerado clinicamente 
significativo, e como tal não se recomenda nenhum ajuste da dose de Trobalt. 
 
População pediátrica 
A farmacocinética da retigabina em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foi investigada. 
 
Um estudo, em regime aberto, de farmacocinética de dose múltipla, segurança e tolerabilidade em 
cinco indivíduos, com idades entre os 12 anos e menos de 18 anos de idade, com crises epiléticas 
parciais determinou que a farmacocinética da retigabina em adolescentes foi consistente com a 
farmacocinética da retigabina em adultos. Contudo, a segurança e a eficácia da retigabina não foram 
ainda determinadas em adolescentes. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
As doses máximas em estudos de toxicidade de dose repetida foram limitadas pelos efeitos 
farmacológicos exagerados da retigabina (incluindo ataxia, hipocinesia e tremor). Nos níveis em que 
não se observou efeitos, a exposição animal nesses estudos foi geralmente menor do que a atingida em 
seres humanos com as doses clínicas recomendadas.  
 
Em estudos com cães foi observada distensão da vesícula biliar, mas sem nenhuma evidência de 
colestase ou outros sinais de disfunção da vesícula biliar, e o volume de ejeção da bílis manteve-se 
inalterado. A distensão da vesícula biliar nos cães resultou numa compressão focal do fígado. Não foi 
observado nenhum sinal clínico de disfunção da vesícula biliar. 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de 
genotoxicidade e potencial carcinogénico. 
 
Toxicologia reprodutiva 
 
A retigabina não teve nenhum efeito na fertilidade ou no desempenho reprodutivo geral. 
 
Em ratos, a retigabina e/ou os seus metabolitos atravessaram a placenta, resultando em concentrações 
nos tecidos semelhantes às obtidas nas fêmeas grávidas e nos fetos. 
 
Não houve evidência de teratogenicidade após a administração de retigabina em fêmeas animais 
grávidas durante o período da organogénese. Num estudo de desenvolvimento peri e pós-natal em 
ratos, a retigabina foi associada a um aumento da mortalidade perinatal após a administração durante a 
gravidez. Além disso, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva. Estas observações 
foram evidentes em níveis de exposição inferiores aos obtidos com doses clinicamente recomendadas 
e foram acompanhadas de toxicidade materna (incluindo ataxia, hipocinesia, tremor e redução no 
ganho de peso corporal). A toxicidade materna interferiu com o aumento das dose nas fêmeas grávidas 
e, consequentemente, com a dedução das margens de segurança em relação à terapêutica nos seres 
humanos. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Núcleo do comprimido 
 
Croscarmelose sódica 
Hipromelose 
Estearato de magnésio 
Celulose microcristalina. 
 
Revestimento 
 
Comprimidos de 300 mg: 
Álcool polivinílico 
Dióxido de titânio (E171) 
Talco (E553b) 
Laca de alumínio de indigotina (E132) 
Óxido de ferro amarelo (E172) 
Lecitina (SOJA) 
Goma xantana 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Comprimidos de 300 mg:  
Blisters de folha opaca de PVC-PVDC-alumínio. Embalagens de 84 comprimidos revestidos por 
película; embalagens múltiplas de 168 (2 x 84) comprimidos revestidos por película. 
 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
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Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/009, EU/1/11/681/010 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 28 de março de 2011 
Data da última renovação: 14 de janeiro de 2016 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido revestido por película contém 400 mg de retigabina. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
  
Comprimido revestido por película. 
 
Comprimidos revestidos por película, oblongos, roxos, de 8,1 mm x 18 mm, marcados com “RTG-
400” num dos lados.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Trobalt é indicado como tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais fármaco-resistentes, com ou 
sem generalização secundária, em doentes com 18 ou mais anos de idade com epilepsia, quando outras 
combinações adequadas com outros medicamentos se mostraram ineficazes ou não foram toleradas. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
 
Trobalt deve ser titulado, de acordo com a resposta individual de cada doente, de forma a otimizar o 
equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. 
 
A dose inicial máxima diária total é de 300 mg (100 mg três vezes ao dia). Posteriormente, a dose 
diária total é aumentada no máximo em 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. É expectável que uma dose de manutenção eficaz esteja compreendida entre 
os 600 mg/dia e os 1.200 mg/dia.  
 
A dose de manutenção máxima total é de 1.200 mg/dia. Não foi estabelecida a segurança e eficácia 
para doses superiores a 1.200 mg/dia. 
 
Se os doentes se esquecerem de tomar uma ou mais doses, recomenda-se que tomem uma única dose 
logo que se lembrem.  
 
Após toma da dose esquecida, deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas antes da próxima dose e 
posteriormente deve ser retomada a posologia habitual. 
 
Aquando da descontinuação do tratamento com Trobalt, a dose deve ser gradualmente diminuída 
durante um período de pelo menos 3 semanas (ver secção 4.4). 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
A informação sobre segurança e eficácia da retigabina em doentes com idade igual ou superior a 65 
anos é limitada. Recomenda-se uma redução das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes 
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idosos. A dose diária total inicial é de 150 mg/dia e durante o período de titulação a dose diária total 
deve ser aumentada num máximo de 150 mg por semana, de acordo com a resposta individual e 
tolerabilidade do doente. Não se recomendam doses superiores a 900 mg/dia (ver secções 4.4 e 5.2). 
 
Compromisso renal 
 
A retigabina e os seus metabolitos são eliminados principalmente por excreção renal. 
 
Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro (depuração da 
creatinina 50 a 80 ml/min; ver secção 5.2). 
 
É recomendada uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg por semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
Em doentes com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise, as três doses diárias devem ser 
tomadas, como habitualmente, no dia da diálise. Adicionalmente, é recomendada uma dose única 
suplementar imediatamente após a hemodiálise. Se ocorrerem convulsões intercorrentes para o final da 
diálise então, no início das sessões de diálise subsequentes, deve ser considerada uma dose 
suplementar adicional. 
 
Compromisso hepático 
 
Não é necessária redução de dose em doentes com compromisso hepático ligeiro (classificação de 
Child-Pugh 5 a 6; ver secção 5.2). 
 
Recomenda-se uma redução de 50% das doses inicial e de manutenção de Trobalt em doentes com 
compromisso hepático moderado ou grave (classificação de Child-Pugh ≥7; ver secção 5.2). A dose 
diária total inicial é de 150 mg, e recomenda-se que durante o período de titulação, a dose diária total 
seja aumentada em 50 mg cada semana, até uma dose máxima total de 600 mg/dia. 
 
População pediátrica 
 
A segurança e eficácia da retigabina em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda 
estabelecidas (ver secção 5.2). Os dados farmacocinéticos atualmente disponíveis encontram-se 
descritos na secção 5.2, mas não pode ser feita qualquer recomendação posológica. 
 
 
Modo de administração 
 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Os comprimidos devem ser tomados repartidos por 3 
doses por dia. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, e não devem ser mastigados, esmagados 
ou divididos. 
 
Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 5.2). 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Afeções oculares 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) dos tecidos oculares, incluindo da retina, por vezes, mas nem sempre, em conjunto com 
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alterações da pigmentação da pele, lábios ou unhas (ver parágrafo abaixo e secção 4.8). Tem sido 
notificada em alguns indivíduos, a reversibilidade da pigmentação da retina após a descontinuação da 
retigabina. O prognóstico a longo prazo destes resultados é atualmente desconhecido, mas algumas das 
notificações foram associadas a insuficiência visual.  
 
Adicionalmente, foi também identificada uma forma distinta de anomalia macular com características 
de maculopatia viteliforme (ver secção 4.8), na maioria dos casos diagnosticada com tomografia de 
coerência ótica (OCT). A taxa de progressão de maculopatia viteliforme e o seu impacto na função da 
retina e macular e na visão não são claros. Foram notificadas anomalias visuais (restrição do campo, 
perda de sensibilidade central e acuidade visual diminuída). 
 
Todos os doentes devem ser submetidos a um exame oftalmológico completo na linha de base e, pelo 
menos, a cada seis meses, o qual deve incluir acuidade visual, exame com lâmpada de fenda, 
fotografia do fundo do olho dilatado e OCT macular. Se forem detetadas alterações da pigmentação da 
retina, maculopatia viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com Trobalt apenas deve ser 
mantido após reavaliação cuidadosa da relação de benefícios e riscos. Se o tratamento for mantido, o 
doente deve ser monitorizado mais de perto. 
 
Afeções dos tecidos cutâneos 
 
Em estudos clínicos de longa duração com retigabina, foram notificadas alterações da pigmentação 
(descoloração) da pele, lábios ou unhas por vezes, mas nem sempre, em conjunto com alterações da 
pigmentação dos tecidos oculares (ver parágrafo acima e secção 4.8). Nos doentes que desenvolvam 
estas alterações, o tratamento com Trobalt apenas deve ser mantido após reavaliação cuidadosa da 
relação de benefícios e riscos. 
 
Retenção urinária 
 
Em estudos clínicos controlados com retigabina foram notificados retenção urinária, disúria e 
hesitação urinária, geralmente durante as primeiras 8 semanas de tratamento (ver secção 4.8). Trobalt 
deve ser usado com precaução em doentes em risco de retenção urinária e recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos.  
 
Intervalo QT 
 
Um estudo da condução cardíaca em voluntários saudáveis demonstrou que a retigabina, titulada a 
1.200 mg/dia, produz um efeito de prolongamento QT. Um aumento médio de até 6,7 ms (limite 
superior do IC 95% unilateral de 12,6 ms) no Intervalo QT Individual Corrigido (QTcI) foi observado 
no espaço de 3 horas após a dose. Deve tomar-se precaução quando Trobalt é prescrito com 
medicamentos que aumentam o intervalo QT e em doentes com prolongamento do intervalo QT, 
insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular, hipocaliemia ou hipomagnesemia e em 
doentes com 65 ou mais anos de idade, que estão a iniciar tratamento. 
 
Nestes doentes recomenda-se a realização de um eletrocardiograma (ECG) antes de se iniciar o 
tratamento com Trobalt e naqueles que possuem um intervalo QT corrigido >440ms na linha de base, 
deve ser realizado um ECG quando se está a atingir a dose de manutenção. 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
 
Foram notificados estado confusional, perturbações psicóticas e alucinações em estudos clínicos 
controlados com retigabina (ver secção 4.8). Estes efeitos ocorreram geralmente nas primeiras 8 
semanas de tratamento, e levaram frequentemente à descontinuação do tratamento nos doentes 
afetados. Recomenda-se que os doentes sejam alertados sobre o risco destes possíveis efeitos. 
 
Risco de suicídio 
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Foram notificados ideação e comportamento suicidas em doentes tratados com agentes antiepiléticos 
em várias indicações. Uma meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados e controlados com placebo 
relativos a medicamentos antiepiléticos mostrou também um pequeno aumento do risco de ideação e 
comportamento suicida. O mecanismo deste risco não é conhecido e a informação disponível não 
exclui a possibilidade de um risco aumentado para a retigabina.  
 
Como tal, os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais de ideação e comportamento suicida e 
deve ser considerado tratamento adequado. Doentes (e prestadores de cuidados aos doentes) devem ser 
aconselhados a procurar aconselhamento médico se surgirem sinais de ideação ou comportamento 
suicida. 
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
 
Os doentes idosos podem ter um risco aumentado de efeitos no sistema nervoso central, retenção 
urinária e fibrilhação auricular. Trobalt deve ser usado com precaução nesta população e recomenda-se 
o uso de doses inicial e de manutenção reduzidas (ver secções 4.2 e 5.2).  
 
Convulsões de privação 
 
Trobalt deve ser descontinuado gradualmente de forma a minimizar o potencial de recorrência de 
crises. Recomenda-se que a dose de Trobalt seja reduzida durante um período de pelo menos 3 
semanas, a não ser que questões de segurança exijam uma descontinuação abrupta (ver secção 4.2). 
 
Análises laboratoriais 
 
A retigabina mostrou que interfere com os doseamentos laboratoriais clínicos da bilirrubina no soro e 
na urina, o que pode resultar em leituras falsamente elevadas. 
 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Os estudos de interação só foram realizados em adultos.  
 
Outros medicamentos antiepiléticos 
 
Dados in vitro indicaram baixo potencial de interação com outros medicamentos antiepiléticos (ver 
secção 5.2). O potencial de interação medicamentosa foi, portanto, avaliado com base numa análise 
agrupada dos ensaios clínicos e, embora não seja considerada tão robusta como estudos clínicos de 
interação individual, os resultados corroboram os dados in vitro. 
 
Com base nesses dados agrupados, a retigabina não causou efeitos clinicamente significativos no 
plasma nas concentrações dos seguintes medicamentos antiepiléticos: 
-  carbamazepina, clobazam, clonazepam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, 

fenobarbital, fenitoína, pregabalina, topiramato, valproato, zonisamida. 
 
Adicionalmente, com base em dados agrupados, não houve efeitos clinicamente significativos dos 
seguintes medicamentos antiepiléticos na farmacocinética da retigabina: 
- lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato. 
 
Esta análise também mostrou que não existe efeito clinicamente significativo dos indutores (fenitoína, 
carbamazepina e fenobarbital) na depuração da retigabina. 
 
No entanto, dados em estado estacionário de um número limitado de doentes em estudos menores de 
fase II indicaram que: 
- a fenitoína pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 35% 
- a carbamazepina pode reduzir a exposição sistémica da retigabina em 33% 
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Interação com digoxina 
 
Dados de um estudo in vitro mostraram que o metabolito N-acetil da retigabina (NAMR) inibiu o 
transporte da digoxina, mediado pela glicoproteína P, de uma forma dependente da concentração. 
 
Com base num estudo realizado em voluntários saudáveis, as doses terapêuticas de retigabina (600-
1.200 mg/dia) resultaram num pequeno aumento (8-18%) da AUC da digoxina após uma dose oral 
única de digoxina. O aumento não pareceu ser dependente da dose de retigabina e não é considerado 
clinicamente relevante. Não houve alteração significativa na Cmax da digoxina. Não é necessário ajuste 
da dose de digoxina. 
 
Interação com anestésicos 
 
Trobalt pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo tiopental 
sódico; ver secção 5.1). 
 
Interação com o álcool 
 
A administração concomitante de etanol (1,0 g/kg) com retigabina (200 mg) resultou num aumento da 
perda de nitidez da visão em voluntários saudáveis. Recomenda-se que os doentes sejam alertados 
quanto aos possíveis efeitos na visão se tomarem Trobalt com álcool.  
Contracetivos orais 
 
Com doses de retigabina de até 750 mg/dia, não se verificou qualquer efeito clinicamente significativo 
da retigabina na farmacocinética dos componentes da pílula contracetiva oral, estrogénio 
(etinilestradiol) ou progestagéneo (noretindrona). Adicionalmente, não se verificou qualquer efeito 
clinicamente significativo da pílula contracetiva oral combinada de baixa dose na farmacocinética da 
retigabina. 
 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
Risco relacionado com os medicamentos antiepiléticos em geral  
As mulheres com potencial para engravidar devem ter aconselhamento especializado. A necessidade 
de tratamento com medicamentos antiepiléticos deve ser revista quando uma mulher está a planear 
engravidar. Em mulheres a efetuar tratamento para a epilepsia, a descontinuação repentina da 
terapêutica antiepilética deve ser evitada, uma vez que pode desencadear crises epiléticas que poderão 
ter consequências graves para a mulher e para o feto.  
 
O risco de malformações congénitas está aumentado por um fator de 2 a 3 na descendência das mães 
tratadas com medicamentos antiepiléticos comparativamente à incidência esperada na população em 
geral, que é aproximadamente de 3%. As malformações notificadas com maior frequência são lábio 
leporino, malformações cardiovasculares e defeitos do tubo neural. O tratamento com múltiplos 
medicamentos antiepiléticos está associado a um risco mais elevado de malformações congénitas do 
que a monoterapia e, como tal, a monoterapia deve ser utilizada sempre que possível.  
 
Risco relacionado com Trobalt 
Não existe informação adequada sobre a utilização da retigabina em mulheres grávidas. Os estudos em 
animais são insuficientes no que respeita à toxicidade reprodutiva, uma vez que os níveis plasmáticos 
atingidos nestes estudos foram inferiores aos atingidos nos seres humanos nas doses recomendadas 
(ver secção 5.3). Num estudo do desenvolvimento em ratos cujas mães foram tratadas com retigabina 
durante a gravidez, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva da descendência (ver 
secção 5.3). O significado clínico desta descoberta é desconhecido.  
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Trobalt não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não 
utilizam métodos contracetivos. 
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a retigabina é excretada no leite humano. Estudos em animais demonstraram a 
excreção de retigabina e/ou dos seus metabolitos no leite humano. A decisão de 
continuar/descontinuar a amamentação ou continuar/descontinuar o tratamento com Trobalt deve ser 
tomada tendo em consideração os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do 
tratamento com Trobalt para a mulher. 
 
Fertilidade 
 
Não houve efeitos na fertilidade relacionados com o tratamento com retigabina em estudos animais. 
No entanto, os níveis plasmáticos atingidos nestes estudos foram menores que os níveis atingidos em 
seres humanos nas doses recomendadas (ver secção 5.3).  
 
Os efeitos da retigabina na fertilidade humana não foram estabelecidos.  
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Reações adversas tais como tonturas, sonolência, diplopia e visão turva foram notificadas em estudos 
clínicos controlados, particularmente durante a titulação (ver secção 4.8). Recomenda-se que os 
doentes sejam alertados sobre o risco de tais reações adversas no início da tratamento e depois de cada 
passo de titulação, e que sejam aconselhados a não conduzir ou utilizar máquinas até terem 
estabelecido de que forma Trobalt os afeta. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
Num conjunto de dados de segurança de três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla 
ocultação, controlados com placebo, as reações adversas foram geralmente ligeiras a moderadas em 
intensidade e foram maioritariamente notificadas nas primeiras 8 semanas de tratamento. Houve uma 
aparente relação dose-efeito para tonturas, sonolência, estado confusional, afasia, coordenação 
anormal, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória, perturbação da marcha, visão 
turva e obstipação. 
  
As reações adversas que foram mais frequentemente notificadas por levar à descontinuação da 
terapêutica foram as tonturas, sonolência, fadiga e estado confusional. 
 
Lista tabelar de reações adversas 
 
Foi utilizada a seguinte convenção para a classificação das reações adversas: 
 
Muito frequentes: ≥1/10 
Frequentes:  ≥1/100, <1/10 
Pouco frequentes: ≥1/1.000, <1/100 
Raras:   ≥1/10.000, <1/1.000 
Muito raras:  <1/10.000. 
 
As reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de 
frequência. 
 
Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças do 
metabolismo e da 
nutrição  

 Aumento de peso 
Aumento do apetite 

 

Perturbações do foro 
psiquiátrico  

 Estado confusional 
Perturbações psicóticas 
Alucinações 
Desorientação 
Ansiedade 
 

 

Doenças do sistema 
nervoso  

Tonturas 
Sonolência 
 

Amnésia 
Afasia 
Coordenação anormal 
Vertigens 
Parestesia 
Tremor 
Perturbação do 
equilíbrio 
Deterioração da 
memória 
Disfasia 
Disartria 
Alterações da atenção 
Perturbação da marcha 
Mioclonia 
 

Hipocinesia 

Afeções oculares  Após vários anos de 
tratamento, foram 
observadas alterações 
da pigmentação 
(descoloração) dos 
tecidos oculares, 
incluindo da retina. 
Algumas destas 
notificações foram 
associadas a 
insuficiência visual. 
 

Diplopia 
Visão turva 
Maculopatia 
Viteliforme Adquirida 
 
 

 

Doenças 
gastrointestinais 

 Náuseas 
Obstipação 
Dispepsia 
Boca seca 
 

Disfagia 

Afeções hepatobiliares  Aumento dos valores 
dos testes da função 
hepática 
 

 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e 
subcutâneos  

Foi observada, 
geralmente em doses 
elevadas e após vários 
anos de tratamento, 
descoloração azul-
acinzentada das unhas, 
lábios e/ou pele. 
 

 Erupção cutânea 
Hiperidrose 
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Classes de Sistemas de 
Órgãos 
 

Muito frequentes Frequentes Pouco frequentes 

Doenças renais e 
urinárias  

 Disúria 
Hesitação urinária 
Hematúria 
Cromatúria 
 

Retenção urinária 
Nefrolitíase 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

Fadiga Astenia 
Mal-estar 
Edema periférico 
 

 

 
Descrição das reações adversas selecionadas 
As reações adversas relacionadas com a disfunção miccional, incluindo retenção urinária, foram 
notificadas em 5% dos doentes tratados com retigabina no conjunto de dados de segurança agrupados 
(ver secção 4.4). A maioria dos acontecimentos ocorreu nas primeiras 8 semanas de tratamento, e não 
se verificou uma aparente relação dose-efeito. 
 
No conjunto de dados agrupados de doentes tratados com retigabina, o estado confusional foi 
notificado em 9% dos doentes, alucinações em 2% dos doentes e perturbações psicóticas em 1% dos 
doentes (ver secção 4.4). A maioria das reações adversas ocorreu nas primeiras 8 semanas de 
tratamento, e existiu uma aparente relação dose-efeito apenas para o estado confusional. 
 
Dados de acontecimentos adversos de indivíduos participantes em ensaios clínicos mostraram uma 
taxa de acontecimento de alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosas por doente por 
ano de exposição de 3,6%. As incidências cumulativas de um acontecimento a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 
anos e 5 anos de exposição são aproximadamente 1%, 1,8%, 4,4%, 10,2% e 16,7%, respetivamente. 
 
Aproximadamente 30-40% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame à pele e/ou oftalmológico tiveram resultados de 
alteração da coloração das unhas, lábios, pele e/ou mucosa ou pigmentação ocular não retiniana, e 
aproximadamente 15-30% dos indivíduos participantes em ensaios clínicos que estavam a ser tratados 
com retigabina e que foram submetidos a exame oftalmológico tiveram resultados de pigmentação da 
retina. Adicionalmente, têm sido notificados casos de maculopatia do tipo viteliforme adquirida, em 
estudos clínicos e em notificações espontâneas. 
 
Dados de doentes idosos indicam que estes poderão estar mais suscetíveis a sofrer certos 
acontecimentos do sistema nervoso central, incluindo sonolência, amnésia, coordenação anormal, 
vertigens, tremores, perturbação do equilíbrio, deterioração da memória e perturbação da marcha. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Sintomas e sinais 
 
Existe experiência limitada de sobredosagem com retigabina.  
 
Sobredosagens de retigabina com mais de 2.500 mg/dia foram notificadas durante estudos clínicos. 
Adicionalmente às reações adversas observadas com doses terapêuticas, os sintomas de sobredosagem 
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com retigabina incluíram agitação, comportamento agressivo e irritabilidade. Não foram notificadas 
sequelas.  
 
Num estudo em voluntários ocorreu arritmia cardíaca (paragem cardíaca/assistolia ou taquicardia 
ventricular) em dois indivíduos, nas 3 primeiras horas após toma de uma dose única de 900 mg de 
retigabina. As arritmias resolveram-se espontaneamente e ambos os voluntários recuperaram sem 
sequelas. 
 
Controlo 
 
Em caso de sobredosagem, recomenda-se que o doente receba tratamento de suporte adequado, tal 
como indicado clinicamente, incluindo monitorização do eletrocardiograma (ECG). Deverá ser 
efetuado tratamento adicional conforme recomendado pelo centro nacional de venenos, quando 
disponível. 
 
A hemodiálise demonstrou reduzir as concentrações plasmáticas da retigabina e do NAMR em 
aproximadamente 50%. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: antiepiléticos, outros antiepiléticos, código ATC: N03AX21. 
 
Mecanismo de ação 
 
Os canais de potássio são um dos canais iónicos dependentes da voltagem presentes nas células 
neuronais e são fatores importantes da atividade neuronal. Estudos in vitro indicam que a retigabina 
atua principalmente através da abertura dos canais de potássio neuronais (KCNQ2 [Kv7.2] e KCNQ3 
[Kv7.3]). Esta ação estabiliza o potencial de repouso da membrana e controla o sub-limiar elétrico de 
excitabilidade dos neurónios, prevenindo assim o início de surtos de potenciais de ação epileptiformes. 
Mutações nos canais KCNQ estão na base de várias doenças humanas hereditárias, incluindo a 
epilepsia (KCNQ2 e 3). O mecanismo de ação da retigabina nos canais de potássio foi bem 
documentado, no entanto outros mecanismos através dos quais a retigabina exerce o seu efeito 
antiepilético ainda não foram totalmente esclarecidos. 
 
Numa série de modelos de convulsão, a retigabina aumentou o limiar de indução de convulsões, 
provocadas por eletrochoques máximos, pentilenotetrazol, picrotoxina e N-metil-D-aspartato 
(NMDA). A retigabina também demonstrou propriedades inibitórias em múltiplos modelos de crises 
induzidas, por exemplo, em estado de indução completa e em alguns casos durante o desenvolvimento 
das crises induzidas. Adicionalmente, a retigabina foi eficaz na prevenção das convulsões do estado de 
mal epilético em roedores com lesões epileptogénicas induzidas por cobalto, e na inibição de 
convulsões tónicas nos músculos extensores em ratinhos geneticamente suscetíveis. A relevância 
destes modelos para a epilepsia humana é, contudo, desconhecida. 
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Em ratos, a retigabina aumentou o tempo de sono induzido pelo tiopental sódico, de aproximadamente 
4 minutos para 53 minutos, e o tempo de sono induzido pelo propofol de aproximadamente 8 minutos 
para 12 minutos. Não houve efeito no tempo de sono induzido pelo halotano ou metoexital sódico. A 
retigabina pode aumentar a duração da anestesia induzida por alguns anestésicos (por exemplo 
tiopental sódico). 
 
Eficácia clínica da retigabina como adjuvante no tratamento de crises epiléticas parciais 
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Foram realizados três estudos multicêntricos, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com 
placebo, com um total de 1239 doentes adultos, para determinar a eficácia da retigabina como 
tratamento adjuvante de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária. Todos os 
doentes envolvidos tinham que ter tido crises, não adequadamente controladas com o uso 
concomitante de 1 a 3 medicamentos antiepiléticos, e mais de 75% dos doentes tomavam ≥2 
medicamentos antiepiléticos concomitantemente. Transversalmente a todos os estudos, os doentes 
tinham epilepsia em média há 22 anos e uma frequência média base de crises que variava entre 8 a 12 
em 28 dias. Os doentes foram aleatorizados para o grupo com placebo ou com retigabina a 600, 900 ou 
1.200 mg/dia (ver Tabela 1). Durante um período inicial de 8 semanas, os doentes tinham de registar 
≥4 crises epiléticas parciais em 28 dias. Os doentes não poderiam estar sem crises por ≥21 dias. A 
duração da fase de manutenção foi de 8 a 12 semanas. 
 
Os principais objetivos de eficácia foram: 
- percentagem de alteração da frequência total de crises parciais aos 28 dias desde o período 

inicial até à fase de dupla ocultação (fases de titulação e manutenção associadas) nos três 
estudos  

- taxa de resposta (definida como a percentagem de doentes com uma redução ≥50% na 
frequência total de crises parciais aos 28 dias) desde o período inicial até à fase de manutenção 
(apenas nos estudos 301 e 302).  

 
A retigabina foi eficaz no tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais nos três 
estudos clínicos (Tabela 1). A retigabina a 600 mg/dia (um estudo), 900 mg/dia (dois estudos) e 1.200 
mg/dia (dois estudos) foi estatisticamente significativamente superior ao placebo. 
 
Os estudos não foram desenhados para avaliar combinações específicas de medicamentos 
antiepiléticos. Consequentemente, a eficácia e segurança da retigabina quando tomada 
concomitantemente com outros medicamentos antiepiléticos menos frequentemente utilizados como 
tratamento prévio nos estudos clínicos, incluindo o levetiracetam, não foi totalmente demonstrada. 
 
Tabela 1. Resumo da percentagem de alterações da frequência total de crises parciais e da taxa de 
resposta aos 28 dias 
 
Estudo 
(n=população na fase de dupla ocultação;  
n=população na fase de manutenção) 
 

Placebo Retigabina 
600 

mg/dia 
900 

mg/dia 
1.200 

mg/dia 

Estudo 205 (n=396; n=303) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) %  

-13% -23% -29%* -35%* 

Taxa de resposta (objetivo secundário) 
 

26% 28% 41% 41%* 

Estudo 301 (n=305; n=256) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-18% ~ ~ -44%* 

Taxa de resposta  
 

23% ~ ~ 56%* 

Estudo 302 (n=538; n=471) 
Alteração da frequência total de crises parciais 
(média) % 

-16% -28%* -40%* ~ 

Taxa de resposta  
 

19% 39%* 47%* ~ 

* Estatisticamente significativo, p≤0,05 
~ Dose não estudada 
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Nas extensões de fase aberta dos três estudos controlados com placebo, a eficácia manteve-se 
constante para além de um período de avaliação de pelo menos 12 meses (365 doentes). 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos 
estudos com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 2 anos com Síndrome 
de Lennox Gastaut (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com Trobalt em doentes pediátricos com idades entre os 2 e com menos de 18 anos com Síndrome de 
Lennox Gastaut, e em doentes pediátricos com idades entre os 0 e menos de 18 anos com crises 
epiléticas parciais (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
 
Após doses orais únicas e múltiplas, a retigabina é rapidamente absorvida com valores tmax médios 
geralmente entre as 0,5 e as 2 horas. A biodisponibilidade oral absoluta da retigabina em relação a 
uma dose intravenosa é de aproximadamente 60%.  
 
A administração de retigabina com uma refeição rica em gordura não resultou em nenhuma alteração 
na extensão total de absorção da retigabina, mas os alimentos reduziram a variabilidade entre 
indivíduos no Cmax (23%) comparativamente à administração no estado de jejum (41%), o que levou a 
um aumento no Cmax (38%). Não se antevê que o efeito dos alimentos no Cmax em condições clínicas 
normais seja clinicamente relevante. Como tal, Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Distribuição 
 
A ligação da retigabina às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 80%, acima do intervalo de 
concentrações de 0,1 a 2 µg/ml. O volume de distribuição da retigabina no estado estacionário é de 2 a 
3 l/kg após administração intravenosa.  
 
Biotransformação 
 
A retigabina é extensamente metabolizada no ser humano. Uma fração substancial da dose de 
retigabina é convertida em N-glucuronídeos inativos. A retigabina também é metabolizada num 
metabolito N-acetil (NAMR) que posteriormente sofre glucuronidação. O NAMR tem atividade 
antiepilética, mas é menos potente do que a retigabina nos modelos de convulsão em animais. 
 
Não há evidência de metabolismo oxidativo hepático da retigabina ou do NAMR pelas enzimas do 
citocromo P450. Assim, é pouco provável que a administração concomitante com inibidores ou 
indutores das enzimas do citocromo P450 afete a farmacocinética da retigabina ou do NAMR. 
 
Estudos in vitro com microssomas hepáticos humanos demonstraram que a retigabina tem pouco ou 
nenhum potencial de inibição das principais isoenzimas do citocromo P450 (incluindo CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4/5). Para além disso, a 
retigabina e o NAMR não induziram as CYP1A2 e CYP3A4/5 nos hepatócitos primários humanos. 
Assim, é pouco provável que a retigabina afete a farmacocinética dos substratos das principais 
isoenzimas do citocromo P450 através de mecanismos inibitórios ou indutores. 
 
Eliminação 
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A eliminação da retigabina ocorre por combinação de metabolismo hepático e excreção renal. É 
encontrado na urina um total de aproximadamente 84% da dose, incluindo o metabolito N-acetil 
(18%), N-glucuronídeos da substância ativa principal e do metabolito N-acetil (24%), ou só 
relacionados com a substância ativa (36%). Apenas 14% da retigabina é excretada nas fezes. A 
retigabina tem uma semivida plasmática de aproximadamente 6 a 10 horas. Após administração 
intravenosa a depuração total da retigabina do plasma é tipicamente de 0,4 a 0,6 l/h/kg. 
 
Linearidade 
 
A farmacocinética da retigabina é essencialmente linear em voluntários saudáveis, numa dose única no 
intervalo entre 25 a 600 mg e até 1.200 mg dia em doentes com epilepsia, sem acumulação inesperada 
após administração repetida.  
 
Populações especiais 
 
Compromisso renal 
Num estudo de dose única, a AUC da retigabina aumentou em cerca de 30% nos voluntários com 
compromisso renal ligeiro (depuração da creatinina de 50 a 80 ml/min) e em aproximadamente 100% 
nos voluntários com compromisso renal moderado a grave (depuração da creatinina <50 ml/min), 
relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-se o ajuste da dose de Trobalt em doentes com 
compromisso renal moderado a grave, no entanto não se recomenda nenhum ajuste de dose de Trobalt 
em doentes com compromisso renal ligeiro (ver secção 4.2). 
 
Num estudo de dose única em voluntários saudáveis e em indivíduos com doença renal terminal, a 
AUC da retigabina aumentou aproximadamente 100% nos indivíduos com doença renal terminal 
comparativamente aos voluntários saudáveis.  
 
Num segundo estudo de dose única em indivíduos com doença renal terminal sujeitos a hemodiálise 
crónica (n=8), o início da diálise em aproximadamente 4 horas após uma dose única de retigabina (100 
mg) resultou numa redução mediana das concentrações plasmáticas de retigabina de 52% desde o 
início até ao fim da diálise. A diminuição percentual da concentração plasmática durante a diálise 
variou de 34% a 60% exceto num indivíduo que teve uma redução de 17%. 
 
Compromisso hepático 
Num estudo de dose única, não houve efeitos clinicamente significativos na AUC da retigabina nos 
voluntários com compromisso hepático ligeiro (classificação de Child-Pugh 5 a 6). A AUC da 
retigabina aumentou aproximadamente 50% nos voluntários com compromisso hepático moderado 
(classificação de Child-Pugh 7 a 9) e aproximadamente 100% nos voluntários com compromisso 
hepático grave (classificação de Child-Pugh >9), relativamente aos voluntários saudáveis. Recomenda-
se o ajuste da dose de Trobalt nos doentes com compromisso hepático moderado ou grave (ver secção 
4.2). 
 
Peso corporal 
Numa análise farmacocinética populacional, a depuração da retigabina aumentou com o aumento da 
área de superfície corporal. No entanto, este aumento não é considerado clinicamente relevante, e 
como a retigabina é titulada de acordo com a resposta e tolerabilidade individual do doente, não são 
necessários ajustes na dose de acordo com o peso corporal.  
 
Idosos (idade igual ou superior a 65 anos) 
Num estudo de dose única, a eliminação de retigabina foi mais lenta nos voluntários idosos saudáveis 
(66 a 82 anos de idade) relativamente aos voluntários jovens adultos saudáveis, resultando numa maior 
AUC (aproximadamente 40 a 50%) e num maior tempo de semivida terminal (30%) (ver secção 4.2). 
 
Género 
Os resultados de um estudo de dose única demonstraram que nos voluntários adultos jovens, a Cmax da 
retigabina foi aproximadamente 65% superior no sexo feminino do que no sexo masculino, e nos 
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voluntários idosos (66 a 82 anos de idade) a Cmax da retigabina foi aproximadamente 75% superior no 
sexo feminino comparativamente ao sexo masculino. Quando a Cmax foi normalizada pelo peso, os 
valores foram aproximadamente 30% superiores nas jovens do sexo feminino do que no sexo 
masculino e 40% superiores nas pessoas idosas do sexo feminino comparativamente com o sexo 
masculino. No entanto, não houve diferença aparente entre os géneros, na depuração com peso 
normalizado e, uma vez que a retigabina é titulada de acordo a resposta e tolerabilidade individual do 
doente, não são necessários ajustes na dose de acordo com o género. 
 
Raça 
Uma análise subsequente de vários estudos realizados em voluntários saudáveis demonstrou uma 
redução de 20% na depuração da retigabina nos voluntários saudáveis de raça negra relativamente a 
voluntários saudáveis caucasianos. No entanto, este efeito não é considerado clinicamente 
significativo, e como tal não se recomenda nenhum ajuste da dose de Trobalt. 
 
População pediátrica 
A farmacocinética da retigabina em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foi investigada. 
 
Um estudo, em regime aberto, de farmacocinética de dose múltipla, segurança e tolerabilidade em 
cinco indivíduos, com idades entre os 12 anos e menos de 18 anos de idade, com crises epiléticas 
parciais determinou que a farmacocinética da retigabina em adolescentes foi consistente com a 
farmacocinética da retigabina em adultos. Contudo, a segurança e a eficácia da retigabina não foram 
ainda determinadas em adolescentes. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
As doses máximas em estudos de toxicidade de dose repetida foram limitadas pelos efeitos 
farmacológicos exagerados da retigabina (incluindo ataxia, hipocinesia e tremor). Nos níveis em que 
não se observou efeitos, a exposição animal nesses estudos foi geralmente menor do que a atingida em 
seres humanos com as doses clínicas recomendadas.  
 
Em estudos com cães foi observada distensão da vesícula biliar, mas sem nenhuma evidência de 
colestase ou outros sinais de disfunção da vesícula biliar, e o volume de ejeção da bílis manteve-se 
inalterado. A distensão da vesícula biliar nos cães resultou numa compressão focal do fígado. Não foi 
observado nenhum sinal clínico de disfunção da vesícula biliar. 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de 
genotoxicidade e potencial carcinogénico. 
 
Toxicologia reprodutiva 
 
A retigabina não teve nenhum efeito na fertilidade ou no desempenho reprodutivo geral. 
 
Em ratos, a retigabina e/ou os seus metabolitos atravessaram a placenta, resultando em concentrações 
nos tecidos semelhantes às obtidas nas fêmeas grávidas e nos fetos. 
 
Não houve evidência de teratogenicidade após a administração de retigabina em fêmeas animais 
grávidas durante o período da organogénese. Num estudo de desenvolvimento peri e pós-natal em 
ratos, a retigabina foi associada a um aumento da mortalidade perinatal após a administração durante a 
gravidez. Além disso, houve um atraso no desenvolvimento da resposta auditiva. Estas observações 
foram evidentes em níveis de exposição inferiores aos obtidos com doses clinicamente recomendadas 
e foram acompanhadas de toxicidade materna (incluindo ataxia, hipocinesia, tremor e redução no 
ganho de peso corporal). A toxicidade materna interferiu com o aumento das dose nas fêmeas grávidas 
e, consequentemente, com a dedução das margens de segurança em relação à terapêutica nos seres 
humanos. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Núcleo do comprimido 
 
Croscarmelose sódica 
Hipromelose 
Estearato de magnésio 
Celulose microcristalina. 
 
Revestimento 
 
Comprimidos de 400 mg: 
Álcool polivinílico 
Dióxido de titânio (E171) 
Talco (E553b) 
Laca de alumínio de indigotina (E132) 
Carmim (E120) 
Lecitina (SOJA) 
Goma xantana 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Comprimidos de 400 mg: 
Blisters de folha opaca de PVC-PVDC-alumínio. Embalagens de 84 comprimidos revestidos por 
película; embalagens múltiplas de 168 (2 x 84) comprimidos revestidos por película. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
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8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/011, EU/1/11/681/012 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 28 de março de 2011 
Data da última renovação: 14 de janeiro de 2016 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
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ANEXO II 
 

A. FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE  
 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 

UTILIZAÇÃO 
 
C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 

NO MERCADO 
 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO 
 

 

77 

Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o



A. FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 
 
 
Nome e endereço do(s) fabricante(s) responsável(veis) pela libertação do lote 
 

Glaxo Wellcome S.A. 

Avda Extremadura 3 

Aranda de Duero 

E-09400 Burgos 

Espanha 

 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 
UTILIZAÇÃO 
 
Medicamento sujeito a receita médica.  
 
C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO  
 
• Relatórios Periódicos de Segurança 

 
Os requisitos para a apresentação de relatórios periódicos de segurança para este medicamento estão 
estabelecidos na lista Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do 
n.º 7 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no 
portal europeu de medicamentos. 
 
 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO 
 
• Plano de Gestão do Risco (PGR) 

 
O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e 
detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. da Autorização de Introdução no Mercado, e 
quaisquer atualizações subsequentes do PGR acordadas. 
 
Deve ser apresentado um PGR atualizado: 

• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos 
• Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 

receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco 
ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco). 

 
 
• Medidas adicionais de minimização do risco 
 
Antes do lançamento em cada Estado Membro, e também após alterações aos elementos chave no 
material educacional, o Titular da Autorização de Introdução no Mercado deve chegar a acordo com a 
Autoridade Nacional Competente sobre a versão final do material educacional. 
 
O Titular da AIM deve assegurar-se de que, no momento do lançamento e após lançamento, 
neurologistas, oftalmologistas e outros profissionais de saúde (de acordo com os requisitos nacionais) 
têm à sua disposição um conjunto de informação médica contendo os seguintes elementos: 
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• O Resumo das Características do Medicamento  
• Um guia médico para prescrição. Quando aplicável, como parte dos materiais educacionais, deve 

também ser incluída uma carta assinalando as principais alterações. O guia médico deve incluir as 
seguintes mensagens chave: 
− A necessidade de informar os doentes de que TROBALT pode causar ou potenciar sintomas 

de retenção urinária/hesitação urinária 
− A necessidade de informar os doentes dos efeitos adversos relacionados com o prolongamento 

do intervalo QT 
− Precaução na utilização de TROBALT em doentes com uma doença cardíaca ou naqueles que 

tomem concomitantemente medicamentos que se saiba que causem prolongamento QT  
− A necessidade de informar os doentes que TROBALT pode causar um estado confusional, 

alucinações e alterações psicóticas e da necessidade do cumprimento da titulação de dose para 
minimizar estes riscos 

− A necessidade de informar os doentes de que TROBALT pode causar alterações da 
pigmentação nos tecidos oculares, incluindo a retina, e também na pele, lábios e/ou unhas, 
assim como uma forma distinta de anomalia macular com características de maculopatia 
viteliforme; 

− A necessidade de exames oftalmológicos completos, incluindo acuidade visual, exame com 
lâmpada de fenda, fotografia do fundo do olho dilatado e tomografia de coerência ótica 
(OCT), no início do tratamento e, pelo menos, a cada 6 meses depois disso enquanto o 
tratamento estiver em curso. Se forem detetadas pigmentação da retina, maculopatia 
viteliforme ou alterações da visão, o tratamento com TROBALT só deve ser continuado após 
uma cuidadosa reavaliação da relação entre os benefícios e riscos. Se continuado, o doente 
deve ser rigorosamente monitorizado. 
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ANEXO III 

 
ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
  
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 50 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 50 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
21 comprimidos revestidos por película 
84 comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/001 
EU/1/11/681/002 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 50 mg 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 
CONTENTORAS  
 
BLISTERS  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 50 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
 
 
3. EXPIRY DATE 
 
EXP  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
Lot 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 100 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 100 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
21 comprimidos revestidos por película 
84 comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/004 
EU/1/11/681/005 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 100 mg 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 
CONTENTORAS  
 
BLISTERS  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 100 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
 
 
3. EXPIRY DATE 
 
EXP  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
Lot 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 200 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/007 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 200 mg 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 
CONTENTORAS  
 
BLISTERS  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
 
 
3. EXPIRY DATE 
 
EXP  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
Lot 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 300 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/009 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
 
trobalt 300 mg 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 
CONTENTORAS  
 
BLISTERS  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
 
 
3. EXPIRY DATE 
 
EXP  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
Lot 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 400 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/011 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 400 mg 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 
CONTENTORAS  
 
BLISTERS  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
 
 
3. EXPIRY DATE 
 
EXP  
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE 
 
Lot 
 
 
5. OUTRAS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
RÓTULO EXTERIOR (COM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS MÚLTIPLAS) 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 200 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Embalagem múltipla: 168 (2 embalagens de 84) comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/008 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
RÓTULO EXTERIOR (COM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS MÚLTIPLAS) 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 300 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Embalagem múltipla: 168 (2 embalagens de 84) comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/010 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
RÓTULO EXTERIOR (COM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS MÚLTIPLAS) 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 400 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Embalagem múltipla: 168 (2 embalagens de 84) comprimidos revestidos por película 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/012 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM INTERMÉDIA (SEM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS 
MÚLTIPLAS)  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 200 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
Componente de uma embalagem múltipla, não pode ser vendido separadamente 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/008 
 
13. NÚMERO DO LOTE  
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 200 mg 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM INTERMÉDIA (SEM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS 
MÚLTIPLAS)  
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 300 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
Componente de uma embalagem múltipla, não pode ser vendido separadamente 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/010 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 300 mg 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
CARTONAGEM INTERMÉDIA (SEM BLUE BOX – APENAS PARA EMBALAGENS 
MÚLTIPLAS)  
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 
retigabina 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada comprimido contém 400 mg de retigabina 
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
84 comprimidos revestidos por película 
Componente de uma embalagem múltipla, não pode ser vendido separadamente 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar 
Via oral 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
EXP 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
Glaxo Group Limited 
980 Great West Road,  
Brentford,  
Middlesex,  
TW8 9GS 
Reino Unido 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/11/681/012 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lot 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
Medicamento sujeito a receita médica 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
trobalt 400 mg 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador 
 

Trobalt 50 mg comprimidos revestidos por película 
Trobalt 100 mg comprimidos revestidos por película 
Trobalt 200 mg comprimidos revestidos por película 
Trobalt 300 mg comprimidos revestidos por película 
Trobalt 400 mg comprimidos revestidos por película 

Retigabina 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém 
informação importante para si. 
• Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
• Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
• Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-

lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
• Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste 

folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 
 
 
O que contém este folheto: 
 
1. O que é Trobalt e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de tomar Trobalt 
3. Como tomar Trobalt 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Trobalt 
6.  Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Trobalt e para que é utilizado 
 
Trobalt contém a substância ativa retigabina. Trobalt pertence a um grupo de medicamentos chamados 
antiepiléticos. Atua evitando a hiperatividade cerebral que provoca as crises epiléticas (também 
chamadas ataques).  
 
Trobalt é utilizado para tratar as crises epiléticas que afetam uma parte do cérebro (crises parciais), 
que podem ou não estender-se para áreas maiores em ambos os lados do cérebro (generalização 
secundária). É utilizado juntamente com outros medicamentos antiepiléticos no tratamento de adultos 
que continuam a ter crises epiléticas e quando outras associações de medicamentos antiepiléticos não 
tenham funcionado bem. 
 
 
2. O que precisa de saber antes de tomar Trobalt  
 
Não tome Trobalt 

• se tem alergia à retigabina ou a qualquer outro componente de Trobalt (indicados na secção 6). 
 
Advertências e precauções  
Fale com o seu médico antes de tomar Trobalt: 

• se tem 65 ou mais anos de idade. 
• se tem problemas nos rins ou no fígado. 

Informe o seu médico se alguma destas situações se aplica a si. O seu médico pode decidir diminuir-
lhe a dose. 
 
Esteja atento a sintomas graves 
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Trobalt pode causar efeitos secundários graves, incluindo dificuldade em esvaziar completamente a 
bexiga (retenção urinária) e problemas de saúde mental. Deve estar alerta a certos sintomas enquanto 
estiver a tomar Trobalt, de forma a reduzir o risco de quaisquer problemas. Ver “Esteja atento a 
sintomas graves” na secção 4.  
 
Descoloração da pele, unhas, lábios e olhos, e perturbações da visão causadas por alterações no centro 
da retina (maculopatia) 
Foi notificada descoloração de partes do olho, incluindo da retina (no interior da parte de trás do olho) 
em pessoas a tomar Trobalt durante vários anos (ver Secção 4).  
Foram notificadas perturbações da visão causadas por alterações no centro da retina (maculopatia) em 
pessoas a tomar Trobalt (ver Secção 4). 
 
O seu médico recomendar-lhe-á que faça um exame oftalmológico antes de iniciar o tratamento. O 
exame oftalmológico deve ser repetido, pelo menos, a cada seis meses enquanto estiver a tomar 
Trobalt. O tratamento será interrompido se forem encontrados quaisquer problemas, a não ser que não 
existam outros tratamentos adequados disponíveis. O seu médico irá monitorizá-lo mais de perto se 
continuar o tratamento com Trobalt. 
 
Informe o seu médico se tiver quaisquer alterações na visão enquanto estiver a ser tratado com Trobalt. 
 
Foi também notificada descoloração azul-acinzentada da pele, lábios ou unhas em pessoas a tomar 
Trobalt durante vários anos (Ver Secção 4). Por vezes, isto acontece juntamente com descoloração de 
partes do olho.  
Se observar estas alterações enquanto está a tomar este medicamento, fale com o seu médico. 
O seu médico irá discutir consigo se o tratamento com Trobalt deve ser continuado. 
 
Doenças do coração 
Trobalt pode afetar o ritmo do coração (cardíaco). É mais provável que o afete: 

• se está a tomar outros medicamentos 
• se já tem algum problema no coração 
• se tem o nível de potássio baixo (hipocaliemia) ou o nível de magnésio baixo 

(hipomagnesemia) no seu sangue. 
• se tem 65 ou mais anos de idade 

Informe o seu médico se alguma destas situações se aplica a si, ou se notar alguma alteração 
invulgar no ritmo do seu coração (como bater demasiado rápido ou demasiado devagar). Pode 
necessitar de fazer exames de rotina com maior frequência (incluindo um eletrocardiograma 
[ECG], que é um teste que regista a atividade elétrica do seu coração) enquanto estiver a tomar 
Trobalt. 

 
Pensamentos de autoagressão ou suicídio 
Um pequeno número de pessoas em tratamento com antiepiléticos como Trobalt teve pensamentos de 
autoagressão ou suicídio. Se a qualquer momento tiver estes pensamentos, 

Contacte imediatamente o seu médico. 
 
Se precisa de fazer testes ao sangue ou à urina 
Trobalt pode afetar os resultados de alguns testes. Se precisa de fazer testes ao sangue ou à urina: 

Informe a pessoa que lhe solicita o teste que está a tomar Trobalt. 
 
Crianças e adolescentes 
Trobalt não é recomendado em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. A sua 
segurança e eficácia ainda não são conhecidas nesta faixa etária. 
 
Outros medicamentos e Trobalt 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a 
tomar outros medicamentos. 
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Trobalt pode afetar alguns anestésicos (por exemplo tiopental sódico). Se vai fazer uma cirurgia sob o 
efeito de um anestésico geral: 
 Informe o seu médico que está a tomar Trobalt, com bastante antecedência. 
 
Trobalt com álcool 
Ingerir álcool enquanto está a tomar Trobalt pode tornar a sua visão turva. Tome especial cuidado até 
saber como Trobalt e o álcool o afetam. 
 
Gravidez e amamentação 
Não há informação disponível acerca da segurança de Trobalt em mulheres grávidas. Como tal, 
Trobalt não é recomendado durante a gravidez. Deve usar um método contracetivo seguro para evitar 
ficar grávida enquanto está a fazer tratamento com Trobalt. 
 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de tomar este medicamento. Não pare o tratamento sem discutir esta questão com o seu médico. 
O seu médico irá avaliar os benefícios para si e os possíveis riscos para o seu bebé do tratamento com 
Trobalt enquanto estiver grávida. 
 
Desconhece-se se a substância ativa de Trobalt é excretada no leite humano.  
Fale com o seu médico sobre a amamentação enquanto estiver a tomar Trobalt. O seu médico irá 
avaliar os benefícios para si e os possíveis riscos para o seu bebé do tratamento com Trobalt enquanto 
está a amamentar. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Trobalt pode fazê-lo sentir-se tonto ou sonolento e causar visão dupla ou turva. 
Não conduza ou use máquinas enquanto não souber como Trobalt o afeta. 
 
Se tiver epilepsia, fale com o seu médico acerca da condução e utilização de máquinas. 
 
 
3. Como tomar Trobalt 
 
Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.  
 
Que quantidade tomar 
A dose inicial máxima de Trobalt é de 100 mg, tomada três vezes ao dia (num total de 300 mg por 
dia). O seu médico pode ir ajustando gradualmente a sua dose ao longo de várias semanas de modo a 
que as suas crises sejam melhor controladas e sejam reduzidos os efeitos secundários. A dose máxima 
é de 400 mg tomada três vezes ao dia (num total de 1.200 mg por dia). Se tem mais de 65 anos ser-lhe-
á geralmente dada uma dose inicial diminuída e o seu médico poderá limitar a dose máxima a 900 mg 
por dia. 
 
Se tem problemas de rins ou de fígado, o seu médico poderá diminuir-lhe a dose de Trobalt. 
 
Não tome mais Trobalt do que o recomendado pelo seu médico. Pode demorar várias semanas até 
encontrar a dose certa para si. 
 
Como tomar 
Trobalt destina-se a administração por via oral. Engula o comprimido inteiro. Não mastigue, esmague 
ou divida o comprimido. Trobalt pode ser tomado com ou sem alimentos. 
 
Se tomar mais Trobalt do que deveria 
Se tomar demasiados comprimidos de Trobalt, poderá estar mais suscetível a ter efeitos secundários, 
ou algum destes sintomas: 

• sentir-se agitado, agressivo ou irritável 
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• efeitos no ritmo do coração (cardíaco). 
Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico se tomar mais Trobalt do que o que lhe foi 
receitado. Se possível, mostre-lhes a embalagem do medicamento. 

 
Caso se tenha esquecido de tomar Trobalt 
Se se esqueceu de uma ou mais doses, tome apenas uma dose assim que se lembrar. Faça pelo menos 
um intervalo de 3 horas antes da próxima dose.  
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Se tiver dúvidas, 
fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
Não pare de tomar Trobalt sem aconselhamento 
Tome Trobalt durante o período de tempo recomendado pelo seu médico. Não pare o tratamento, a não 
ser por indicação do seu médico. 
 
Se parar de tomar Trobalt 
Se parar de tomar Trobalt repentinamente, as suas crises poderão voltar ou piorar. Não diminua a sua 
dose, a não ser por indicação do seu médico. Para parar de tomar Trobalt, é importante que a dose seja 
diminuída gradualmente, durante pelo menos 3 semanas. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos secundários possíveis 
 
Como todos os medicamentos, Trobalt pode causar efeitos secundários, embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas. 
 
Esteja atento a sintomas graves 
 
Descoloração de partes do olho, incluindo da retina (no interior da parte de trás do olho): pode 
ser muito frequente em pessoas a tomar Trobalt durante vários anos.  
 
Perturbações da visão causadas por alterações no centro da retina (maculopatia): pode ser 
frequente em pessoas a tomar Trobalt. Poderá começar por se aperceber de turvação da sua visão 
central e verificar dificuldades em ler ou reconhecer caras. No início, estas alterações podem não 
afetar a sua visão mas, com o tempo, pode piorar. 
 
Em alguns casos, as alterações na pigmentação dos olhos podem melhorar após deixar de tomar 
Trobalt. 
 
O seu médico recomendar-lhe-á que faça um exame oftalmológico antes de iniciar o tratamento. O 
exame oftalmológico deve ser repetido, pelo menos, a cada seis meses enquanto estiver a tomar 
Trobalt. O tratamento será interrompido se forem encontrados quaisquer problemas, a não ser que não 
existam outros tratamentos adequados disponíveis. O seu médico irá monitorizá-lo mais de perto se 
continuar o tratamento com Trobalt. 
 
Descoloração azul-acinzentada da pele, lábios ou unhas: é muito frequente em pessoas a tomar 
Trobalt durante vários anos. Por vezes, isto acontece juntamente com descoloração de partes do olho. 
O seu médico irá discutir consigo se o tratamento com Trobalt deve ser continuado. 
 
Problemas em urinar 
Estes são frequentes nas pessoas que tomam Trobalt e podem levar a que não seja capaz de urinar de 
todo. Isto é mais provável que aconteça durante os primeiros meses de tratamento com Trobalt. Os 
sintomas incluem: 
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• dor ao urinar (disúria) 
• dificuldade em começar a urinar (hesitação urinária)  
• não ser capaz de urinar (retenção urinária). 

Informe o seu médico imediatamente se tiver algum destes sintomas. 
 
Problemas de saúde mental 
Estes são frequentes nas pessoas que tomam Trobalt, e têm maior probabilidade de ocorrer durante os 
primeiros meses de tratamento. Os sintomas incluem: 

• confusão 
• perturbações psicóticas (problemas graves de saúde mental) 
• alucinações (ver ou ouvir coisas que não existem). 

Informe o seu médico o mais rapidamente possível se tiver algum destes sintomas. O seu 
médico pode decidir que Trobalt não é adequado para si.  

 
 
Efeitos secundários muito frequentes 
Estes podem afetar mais de 1 em 10 pessoas: 

• tonturas 
• sonolência 
• falta de energia 

 
 

Efeitos secundários frequentes 
Estes podem afetar até 1 em 10 pessoas: 

• sangue na urina; urina de cor anormal 
• sentir-se desorientado; ansiedade 
• problemas de memória (amnésia) 
• dificuldade em ler, escrever ou dizer o que pretende, ou dificuldade em compreender palavras 
• problemas de atenção 
• falta de coordenação; sensação de andar à roda (vertigem); problemas de equilíbrio; problemas 

em movimentar-se (de locomoção) 
• tremores; movimentos súbitos dos músculos (mioclonia) 
• formigueiro ou adormecimento (dormência) das mãos ou pés 
• visão dupla ou turva 
• prisão de ventre; sentir-se enjoado (náuseas); indigestão; boca seca 
• ganho de peso; aumento de apetite 
• inchaço das pernas e pés 
• sensação de fraqueza ou mal-estar geral 
• alterações da função hepática (do fígado), que se manifesta nas análises ao sangue. 

 
Efeitos secundários pouco frequentes 
Estes podem afetar até 1 em 100 pessoas: 

• movimento muscular lento ou reduzido 
• dificuldade em engolir 
• erupção na pele (cutânea)  
• transpiração excessiva 
• pedras nos rins. 

 
Idosos 
Se tem 65 ou mais anos de idade, terá maior probabilidade do que um adulto jovem de ter os seguintes 
sintomas: 

• sonolência 
• problemas de memória 
• problemas de equilíbrio,  falta de coordenação, sensação de andar à roda (vertigens), problemas 

de locomoção 
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• tremores 
 
Comunicação de efeitos secundários 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V*. Ao comunicar 
efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
5. Como conservar Trobalt 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade 
corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 
o ambiente. 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Trobalt 
A substância ativa é a retigabina. Cada comprimido contém 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg ou 
400 mg de retigabina. 
Os outros componentes são: croscarmelose sódica, hipromelose, estearato de magnésio, celulose 
microcristalina, álcool polivinílico, dióxido de titânio (E171), talco (E553b), Lecitina (SOJA) e Goma 
xantana. 
Os comprimidos de 50 mg e 400 mg também contêm laca de alumínio de indigotina (E132) e carmim 
(E120). 
Os comprimidos de 100 mg e 300 mg também contêm laca de alumínio de indigotina (E132) e óxido 
de ferro amarelo (E172). 
Os comprimidos de 200 mg também contêm óxido de ferro amarelo (E172). 
 
Qual o aspeto de Trobalt e conteúdo da embalagem 
Os comprimidos revestidos por película de Trobalt 50 mg são roxos, redondos e marcados com 
“RTG 50” num dos lados. Cada embalagem contém blisters com 21 ou 84 comprimidos revestidos por 
película. 
 
Os comprimidos revestidos por película de Trobalt 100 mg são verdes, redondos e marcados com 
“RTG 100” num dos lados. Cada embalagem contém blisters com 21 ou 84 comprimidos revestidos 
por película. 
 
Os comprimidos revestidos por película de Trobalt 200 mg são amarelos, oblongos, marcados com 
“RTG-200” num dos lados. Cada embalagem contém blisters com 84 ou 2 x 84 comprimidos 
revestidos por película. 
 
Os comprimidos revestidos por película de Trobalt 300 mg são verdes, oblongos e marcados com 
“RTG-300” num dos lados. Cada embalagem contém blisters com 84 ou 2 x 84 comprimidos 
revestidos por película. 
 
Os comprimidos revestidos por película de Trobalt 400 mg são roxos, oblongos e marcados com 
“RTG-400” num dos lados. Cada embalagem contém blisters com 84 ou 2 x 84 comprimidos 
revestidos por película. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações no seu país. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Reino Unido. 
 
Fabricante 
 
Glaxo Wellcome, S.A, Avda. Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Espanha. 
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Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 
 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Teл.: + 359 2 953 10 34 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline (Malta) Limited 
Tel: + 356 21 238131 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 6938100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 
produkt.info@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 
Τηλ: + 30 210 68 82 100 

Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com 
 

Portugal 
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com  
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208 
 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051999 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
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Ísland 
Vistor hf.  
Sími: +354 535 7000 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 (0)45 9218 111 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK Ltd 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com  
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
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ANEXO IV 
 

FUNDAMENTOS PARA UMA RENOVAÇÃO ADICIONAL 
 

119 

Med
ica

men
to 

já 
nã

o a
uto

riz
ad

o



 
FUNDAMENTOS PARA UMA RENOVAÇÃO ADICIONAL 
 
Com base na informação que se tornou disponível desde a concessão inicial da Autorização de 
Introdução no Mercado, o CHMP considera que o perfil de benefício-risco de Trobalt permanece 
favorável, mas considera que o seu perfil de segurança deve ser monitorizado de perto pelas 
seguintes razões: 

Foram observadas alterações oculares com a utilização de Trobalt, incluindo alterações da 
pigmentação da retina. Permanecem as incertezas sobre o impacto deste risco para os doentes, uma 
vez que existe a possibilidade de anomalias funcionais associadas a retinopatia incluindo 
insuficiência visual potencialmente grave. 

Assim, com base no perfil de segurança de Trobalt o CHMP concluiu que o Titular da AIM deve 
submeter um pedido de renovação adicional no prazo de 5 anos. 
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