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Posicionamento SBGG – Lecanemab 

 

O acúmulo de proteína beta-amilóide é uma das lesões neuropatológicas que 

caracterizam a doença de Alzheimer (DA). Recentemente, medicamentos que removem 

depósitos de proteína beta-amilóide têm sido desenvolvidos com resultados clínicos 

promissores. Num ensaio clínico randomizado e controlado por placebo em 1.795 

pacientes com doença de Alzheimer inicial, a medicação intravenosa Lecanemab 

removeu os depósitos de beta-amilóide do cérebro dos pacientes que receberam essa 

medicação.[1] Além disso, os pacientes que receberam Lecanemab apresentaram 

menor declínio cognitivo num período de 18 meses comparados aos pacientes que 

receberam placebo, o que motivou a aprovação dessa medicação pelo FDA (Food and 

Drug Administration) nos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia vê com o otimismo a aprovação dessa medicação para o tratamento da 

DA inicial, mas gostaria de salientar alguns pontos importantes sobre seu uso em nosso 

país: 

(1) Atualmente, essa medicação não está aprovada para uso no Brasil pela 

ANVISA e, portanto, não é comercializada no nosso país; 

(2) Lecanemab foi testada e aprovada para pacientes com DA inicial, que é 

caracterizada pela presença de beta-amilóide no córtex cerebral detectada 

por PET (Positron Emission Tomography) amilóide ou por exame de líquor e 

que apresentem déficit cognitivo leve ou demência leve. Não há indicação do 

uso dessa medicação em pacientes com DA moderada e grave. Além disso, 

poucos centros no Brasil realizam o exame de PET amilóide, o que limita o 

diagnóstico de DA à pesquisa de beta-amilóide pelo líquor, que é um exame 

mais invasivo. 

(3) Finalmente, o uso de drogas anti-amilóide, como o Lecanemab, tem sido 

associado a lesões cerebrais frequentes na ressonância magnética, 



 

conhecidas como ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities). Essas 

lesões são na maior parte das vezes reversíveis e assintomáticas, porém 

incluem alterações como microhemorragias e são algumas vezes 

sintomáticas. 

O acompanhamento a longo prazo dos pacientes que receberam Lecanemab 

será importante para determinar a eficácia e segurança dessa nova medicação em 

pacientes com DA. 
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