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RESUMO 

 
• A Doença de Crohn (DC) é uma 

doença inflamatória intestinal de 
etiologia desconhecida que atinge 
principalmente jovens na faixa 
etária de 15 a 30 anos.  

 
• São utilizados diversos tipos de 

medicamentos para o seu 
tratamento, estando entre eles os 
medicamentos biológicos. Esses 
medicamentos são de alto custo e 
demandam uma maior vigilância 
e acompanhamento.  

 
• Nesse sentido, em 2007 foi criado 

o Centro de Referência para esta 
doença (CR-Crohn), que é uma 
parceria do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) com a 
Secretaria Estadual de Saúde do 
Rio Grande do Sul (SES-RS), que 
visa o acompanhamento 
especializado, a dispensação de 
medicamentos biológicos e a 
monitorização dos pacientes. 

•   

OBJETIVOS 
 
O objetivo deste estudo foi descrever 
o número de atendimentos prestados 
aos usuários do medicamento 
infliximabe e a economia gerada pelo 
CR-Crohn. 
 

MÉTODOS 
 

 
• Uma vez que a dose do infliximabe 

é de 5mg/Kg e as infusões 
ocorrem no mesmo dia, é possível 
realizar um compartilhamento de 
doses entre os pacientes de acordo 
com o peso dos mesmos no dia da 
infusão. 

 
• Os dados foram oriundos das 

fichas de infusões realizadas no 
período de agosto de 2015 a julho 
de 2016. Na ficha de infusão 
consta a data da infusão, o nome 
dos pacientes agendados, os pesos 
verificados no dia da infusão, as 
doses administradas e o total da 
economia gerada.  

 

 

RESULTADOS 

No período analisado, 698 infusões 
foram realizadas e 2683 frascos de 
infliximabe foram utilizados. A 
economia de infliximabe neste período 
foi de 283 frascos. 
 
 O custo dos frascos são variáveis, em 
média, R$1.000,00 para o sistema 
público, portanto o CR- Crohn gerou 
uma economia de R$ 359.367,00  
durante os 10 meses analisados. 
 

CONCLUSÕES 

• As atividades exercidas pelo CR-
Crohn são de extrema importância 
tanto para os pacientes, que se 
beneficiam com um tratamento 
especializado, quanto para os órgãos 
públicos, pois proporcionam 
economia significativa, sem alterar a 
eficácia e efetividade do tratamento 
dos portadores da DC. 

 

REFERÊNCIAS 

  

  

Mês Nº de 

atend. 

Total 

frascos 

FR 

econom

. 

Valor 

uni. (R$) 

Valor 

total 

(R$) 

agosto-

15 

53 212 22 952,00 20944,00 

setembr

o-15 

69 226 26 920,00 23920,00 

outubro-

15 

51 197 19 928,00 17632,00 

novembr

o-15 

55 220 24 2013,00 48312,00 

dezembr

o-15 

58 235 24 2013,00 48312,00 

janeiro-

16 

60 232 21 920,00 19320,00 

fevereiro

-16 

47 198 21 2199,00 46179,00 

março-

16 

80 321 31 992,00 30752,00 

abril-16 53 209 23 992,00 22816,00 

maio-16 56 234 24 1047,00 25128,00 

junho-16 61 199 25 1047,00 26175,00 

julho-16 55 200 23 1299,00 29877,00 
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Trabalhando 
em conjunto 

para a melhoria 
da gestão 

terapêutica e 
saúde do 
paciente. 

RESULTADOS 


