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A Doença de Alzheimer (DA)  é a principal causa de demência irreversível, responsável por 60% dos casos. A 
frequência  da doença cresce exponencialmente com a idade, duplicando a cada 5 anos, pelo menos até 85-90 anos.

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES/MG), pelo Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica fornece gratuitamente os medicamentos para a doença de Alzheimer mediante abertura de um 
processo administrativo que é regido pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – Doença de Alzheimer do 
estado de Minas Gerais (BRASIL, 2010). É requerido do prescritor tempo e atenção durante o preenchimento. 

DOENÇA DE ALZHEIMER

PRODUÇÃO
Estudo de viabilidade de técnicas de visitação médica
para detalhamento acadêmico de prescritores sobre medicamentos
disponibilizados no SUS: A doença de Alzheimer
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*As imagens utilizadas neste boletim estão sob licença Creative Commons e são 
meramente ilustrativas, portanto, as pessoas retratadas não possuem a Doença 
de Alzheimer.

Medicamento Forma farmacêutica
Esquemas de 
administração Mudança de dose

Reações
Adversas 

Donepezila Comprimidos de 5 e 10 mg

Cápsulas de
liberação prolongada 

de 8, 16 e 24 mg

Iniciar com 5 mg/dia
Dose máxima diária: 10 mg/dia

Após 4 a 6 semanas

Após 4 semanas,
aumentar para 16mg

e manter por, no mínimo,
um ano

Intervalo de, no mínimo, 
duas semanas

para aumento de dose
(após 6mg, verificar 

tolerabilidade)

Iniciar com 8 mg/dia
Dose máxima diária: 24 mg/dia

Iniciar com 3 mg/dia
Dose máxima diária: 12 mg/dia

Cápsulas de
1,5; 3; 4,5 e 6 mg;

Solução oral de 2 mg/mL

Insônia
Náusea
Vômito

Diarreia
Náusea
Vômito

Cefaléia
Náusea
Tontura

Galantamina

Rivastigmina

TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER
A alternativa terapêutica mais comumente usada para o tratamento da doença de Alzheimer são os 

fármacos inibidores de acetil-colinesterases (IAChE). A resposta esperada para um inibidor de AChE é uma 

possível melhora sintomática inicial, que será perdida com a progressão da Doenças de Alzheimer, mas há evidência 

de que estes fármacos podem estabilizar parcialmente essa progressão, de modo que a evolução seja mais lenta. Os 

efeitos, em geral, são modestos, mas significativos, e foram demonstrados para a cognição, comportamento e 

funcionalidade. Visa a melhoria  da qualidade de vida do paciente e de sua família, baseando-se no diagnóstico 

precoce. 

O tratamento irá acarretar um melhor desempenho nas atividades de vida diária e proporcionará, portanto, uma 

melhora global do paciente. Caso a resposta inicial do tratamento seja perdida, é possível tentar outro IAChE, pois a 

perda de resposta a um medicamento não significa, necessariamente, perda para os demais.

Quadro 1 – Medicamentos indicados pelo PCDT da doença de Alzheimer, esquemas de 
administração e efeitos adversos

A posologia deverá ser prescrita levando em consideração a tolerabilidade do paciente. 



Três a quatro meses após o início do tratamento, o paciente deve ser submetido a uma reavaliação. Após este 
período, ela deve ocorrer a cada 6 meses, para estimar o benefício e a necessidade de continuidade do 
tratamento pela avaliação clínica e realização do MEEM e da Escala CDR.

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE (TER)

 Hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos;
 Identificação de incapacidade de adesão ao tratamento; 
 Evidência de lesão cerebral orgânica ou metabólica simultânea não compensada;
 Insuficiência cardíaca ou arritmia cardíaca graves; ou
 O uso de galantamina está contra-indicado em casos de insuficiência hepática ou renal graves.

É obrigatória a informação ao paciente ou o seu responsável legal dos potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos 

relacionados ao uso dos medicamentos. O TER é obrigatório ao se prescrever medicamento do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Serão excluídos do tratamento pacientes que apresentarem pelo menos uma das condições abaixo:
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SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Para receber o medicamento, primeiramente o interessado deve procurar a Gerência da Regional de Saúde (GRS) 

mais próxima de seu município. A montagem dos Processos de Solicitação de Medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo) são montados nas Farmácias das GRS do estado e 

encaminhados à Secretaria de Estado de Saúde. O processo é avaliado por um grupo de técnicos do Centro 

Colaborador do SUS, que deferem ou não o fornecimento do medicamento mediante as normas do PCDT da doença de 

Alzheimer.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA 
DOENÇA DE ALZHEIMER

Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos 

indivíduos com doença de Alzheimer, foi elaborado o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT), o qual é resultado 

de consenso técnico-científico, formulado dentro de rigorosos parâmetros de qualidade, precisão de indicação e 

posologia.

O processo de investigação diagnóstica 

para preencher os critérios da doença 

de Alzheimer provável, inclui:

Relatório médico com descrição da 

apresentação da doença, evolução, sintomas 

neuropsiquiátricos apresentados e medicamentos 

utilizados;

Avaliação clínica (incluindo a escala de 

avaliação clínica da demência – CDR 1 ou 2, 

caracterizando demência leve ou moderada);

Rastreio cognitivo: testes cognitivos como o 

Mini Exame do Estado Mental – MEEM com escore 

entre 12 e 24 para pacientes com mais de 4 anos 

de escolaridade ou entre 8 e 21 para pacientes 

com até 4 anos de escolaridade;

TC ou RM do encéfalo e exames 

laboratoriais que afastem outras doenças 

frequentes nos idosos que possam provocar 

disfunção cognitiva;

Outros exames: hemograma (anemia, 

sangramento por plaquetopenia), avaliação 

bioquímica (dosagem alterada de sódio, potássio, 

glicose, ureia ou creatinina), avaliação de 

disfunção tiroidiana (dosagem de TSH), sorologia 

para lues (VDRL) e nível sérico de vitamina B12.
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