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     Descrição 

 Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1. 

Tratamento da Doença de Alzheimer 

 

 



 

 

Trata-se de uma substância isolada, de pó cristalino ou quase branco. 

Por ser derivado da amantadina, é um antagonista não-competitivo de receptores N-

metil-D-aspartato (NMDA) com fraca afinidade aos receptores, bloqueando o efeito neuronal 

de níveis excessivos de glutamato. É bem absorvida após a sua administração oral. As 

concentrações no plasma são atingidos em cerca 3-8 horas. A ligação de Cloridrato de 

Memantina às proteínas plasmáticas é de cerca de 45%. 

 
 

     Indicações 

 • É indicado na Doença de Alzheimer moderada a grave; 

 • Demências caracterizadas por distúrbios leves a moderadamente graves da função 

cerebral, com os seguintes sintomas principais: distúrbios da concentração e 

memória, perda de interesse e distúrbios de conduta, fadigabilidade, autonomia 

reduzida, distúrbios das funções motoras necessárias para efetuar atividades diárias e 

humor deprimido (síndrome demencial); 

 • Tratamento da espasticidade cerebral e Distespinhal, resultante de disfunção 

cerebral em crianças, traumatismos cranianos, esclerose múltipla, paraplegia, 

acidentes vasculares encefálicos;  

 •Doença de Parkinson e Síndromes Parkinsonianas; 

 •Em investigação para Neuropatias periféricas; 

 
  

     Contraindicações 

É contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse ativo. 

 

 

 



 

 

     Reações Adversas 

Os efeitos adversos mais conhecidos são: constipação, tonturas, dor de cabeça, 

hipertensão arterial e sonolência. Casos isolados de reações psicóticas e pancreatite têm sido 

relatados. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Doença de Alzheimer: dose inicial de 5 mg pela manhã durante a primeira semana, 

que pode ser aumentada para uma dose máxima de 20 mg por dia. Doses superiores a 10 mg 

por dia devem ser divididas em 2 doses.  

Deve ser feito o ajuste da dose para pacientes com insuficiência renal. 
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