
Doença de
Alzheimer

Fármacos utilizados na:



É uma doença neurodegenerativa
progressiva, frequentemente associada à
idade, que se manifesta pela deterioração

cognitiva e da memória, levando à demência
associada à DA. A longo prazo afeta funções
básicas como deglutir e respirar, resultando

na incapacitação da pessoa. 

 doença de Alzheimer (DA) 

A DA é a principal causa de
demência, sendo responsável por

mais de 80% dos casos de demência
após os 65 anos de idade.



Aspectos fisiopatológicos
 
 Caracteriza-se por  alterações

estruturais, como morte neuronal e
acúmulo de placas de proteínas, e 
 alterações de neurotransmissores,

como acetilcolina, em algumas
regiões do cérebro. Os principais
fatores de risco são a idade e o

histórico familiar da doença.
 
 
 



A acetilcolina é um neurotransmissor
importante para a função cognitiva e para

a memória, que é encontrado em níveis
baixos na DA, devido a perda de neurônios

colinérgicos.

Aspectos fisiopatológicos

Uma estratégia para
aumentar os níveis de

acetilcolima é a inibição das
enzimas chamadas
colinesterases, que

degradam a acetilcolima.



A estabilização da função
cognitiva e do estado clínico
geral do paciente, visando

melhorar a qualidade de vida e
manter a realização das

atividades da vida diária, com um
mínimo de efeitos adversos.

Objetivos da terapia

De acordo com o Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DA do
Ministério da Saúde, o tratamento tem

como objetivo:



 
1. Para demência leve ou

moderada(disponíveis no SUS):
Donepezila, Galantamina,

Rivastigmina.
 

2. Para demência moderada a
severa: Memantina

 
 

Fármacos aprovados pela Anvisa



Sobre A Donepezila, galantamina e
rivastigmina

Esses fármacos alteram a
função colinérgica central ao

inibir as enzimas que
degradam a acetilcolina

(enzimas acetilcolinesterase e
butirilcolinesterase).

A Rivastigmina é um dos
medicamentos mais usados no
tratamento, com maior eficácia
quanto ao aumento dos níveis

cerebrais de acetilcolina.



O adesivo leva o
medicamento para a

corrente sanguínea sem
passar pelo sistema

digestivo. Ele vai
liberando seu princípio
ativo gradativamente.

O SUS disponibiliza os fármacos em
comprimidos e solução oral. Além disso,

também está disponível o adesivo
transdérmico de rivastigmina. 

Sobre a donepezila, Galantamina e
Rivastigmina



A Memantina pode ser utilizada de 2
maneiras: 

a) combinada com um inibidor da
acetilcolinesterase; b)em monoterapia. 

 
 

Na DA há um aumento das
concentrações do

neurotransmissor glutamato,
e disfunção dos seus

receptores, o que contribui
para a perda cognitiva.

A Memantina age impedindo
a ação  excessiva do

glutamato, através do
bloqueio do seu receptor,

reduzindo o dano nos
neurônios.

Sobre a Memantina
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