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A doença de Alzheimer é uma das patologias mais desafiadoras do século, tanto pelas 
peculiaridades das manifestações clínicas e do impacto familiar, social e econômico, 
quanto pela amplitude com que a comete essencialmente indivíduos idosos. É sabido 
que esse é um tema de grande interesse da geriatria e da gerontologia pela importância 
com que a abordagem ampla deve se fazer presente na avaliação e manejo desses 
pacientes. Entretanto, os recursos terapêuticos farmacológicos atuais não modificam ou 
revertem o curso progressivo dessa doença. Há precisamente 18 anos a ciência não 
avança nesse quesito e foram inúmeras as pesquisas que frustraram as expectativas de 
tratar a doença nas suas bases fisiopatológicas. 

Em 07 de junho de 2021, a comunidade científica mundial recebeu a notícia da 
aprovação, pelo FDA - Food and Drug Administration, agência reguladora do setor 
farmacêutico nos Estados Unidos, de uma nova droga destinada ao tratamento da 
Doença de Alzheimer em fase de comprometimento cognitivo leve e demência leve.  
Trata-se do Aducanumab (comercialmente Aduhelm), um anticorpo monoclonal humano 
desenvolvido pela Biogen e cujo alvo de ação é a proteína beta-amilóide. De acordo 
com os estudos divulgados, o uso do Aducanumab em pacientes com diagnóstico 
firmado da Doença de Alzheimer, levou a uma redução estimada entre 20 e 30% do 
declínio imposto pela doença e mensurado através de exames de neuroimagem e testes 
de avaliação específicos, como por exemplo o CDR, ADCS-ADL e NPI. 
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, formada por médicos e profissionais 
de diversas áreas de interesse e que atuam no envelhecimento, através do presente 
documento, vem expressar algumas considerações importantes a respeito desse fato.  

A comunidade científica mundial, nesse momento, se divide em opiniões divergentes 
sobre a precocidade da aprovação de uma droga que é considerada ainda não 
suficientemente experimentada e muitas são as ressalvas levantadas pelas sociedades, 
a exemplo da American Geriatric Society, que considera prematura a decisão do FDA, 
mesmo com a imposição de que se prolongue o estudo de farmacovigilância. A 



aprovação se deu em caráter excepcional e os efeitos a longo prazo serão estudados ao 
longo do uso comercializado. 

Primeiramente, julgamos altamente relevantes os avanços que vêm ocorrendo nas 
pesquisas em busca de um tratamento para a Doença de Alzheimer e, em 18 anos, 
nenhuma droga chegou próxima à possibilidade de ser aprovada para uso. 
Concordamos que a aprovação do Aducanumab é um marco na ciência e servirá de 
impulso para a continuidade das pesquisas e de um caminho para novas possibilidades, 
incluindo tratamento específico também para as alterações patológicas relacionadas à 
proteína TAU. 

Entretanto, temos certeza de que os aspectos contrários à aprovação são contundentes 
e há que se ter extrema cautela na análise desse fato e das consequências que podem 
advir daqui para frente. 

Pontuamos a seguir as nossas preocupações com esse fato: 

• Os únicos dois ensaios clínicos realizados com o Aducanumab foram incompletos, ambos 

interrompidos na fase III com apenas 50% de conclusão.

• A relevância clínica dos achados posiBvos é quesBonável pois, embora os ensaios 

tenham demonstrado redução significaBva na densidade das placas de B-amilóide em 

um ano, os efeitos clínicos não mostraram interferir significaBvamente no desempenho e 

funcionalidade dos pacientes. Além do mais, esses não foram desfechos avaliados 

primariamente e os pacientes foram estudados em uma fração de tempo que 

certamente não traduz as individualidades na progressão dessa doença, que são 

altamente variáveis.

• O Aducanumab atua apenas em uma das alterações patológicas da Doença de Alzheimer, 

que é o acúmulo extracelular da proteína beta amiloide, sem interferir nos transtornos 

relacionados à proteína TAU. É certo que o tratamento modificador da Doença de 

Alzheimer deve mirar duas alterações patológicas e não apenas uma.

• É insuficiente apenas um único julgamento baseado em evidências de um único estudo 

para que uma droga seja aprovada por um órgão regulatório, salvo evidências 

substanciais de eficácia, que não parece ser o caso do Aducanumab.



• A indicação para é para pacientes com diagnósBco de Doença de Alzheimer firmado por 

exames diagnósBcos de alto custo (PET SCAN e biomarcadores no LCR) e o controle do 

tratamento deve requerer exames de imagem seriados (RM) para monitorar a ocorrência 

de ARIA.

• Essa não é uma droga livre de efeitos colaterais. 30 a 40% dos indivíduos apresentaram 

alterações cerebrais evidenciadas em exames de imagem, incluindo edema e micro 

hemorragias, as denominadas Anormalidades por Imagem Relacionadas à Amiloide 

(ARIA). A maioria não apresentou sintomas, mas é sabido que tais achados podem 

traduzir-se em gravidade e risco ao paciente.

• Por fim, os custos relacionados ao uso do Aducanumab são extremamente elevados, 

levando-se em conta o beneacio incerto até então. É esBmado que cerca de 250 mil reais 

(50 mil dólares) serão gastos ao ano para o tratamento 

A SBGG está atenta aos desdobramentos da liberação do Aducanumab, esperando que em breve 

tenhamos mais indícios para recomendar com maior nível de evidência a droga que atue 

impedindo a progressão de uma das doenças mais incapacitantes na fase do envelhecimento e 

de sofrimento para pacientes e familiares. 
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