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INTRODUÇÃO: Distonia é uma disfunção neurológica caracterizada pela contração involuntária e sustentada de um músculo 
isolado ou de um grupo muscular tratada com toxina botulínica (TB). Em 2003 foi criado um Centro de Referência para Distonias 
para melhorar a assistência e racionalizar o uso do medicamento. Os pacientes são atendidos semanalmente, num único turno, o 
que permite o compartilhamento dos frascos. OBJETIVOS: Caracterizar os pacientes com distonia em tratamento com TB no CR-
RS, e avaliar o impacto financeiro com o compartilhamento do medicamento. MATERIAL e MÉTODO: Os dados foram 
armazenados em banco de dados para gerenciamento clínico e administrativo. Foi avaliado o consumo de frascos do CR no ano 
de 2010 e uma estimativa de consumo caso não houvesse centro e os pacientes recebessem o medicamento para utilização em 
diferentes serviços. RESULTADOS: Atualmente há 650 pacientes cadastrados no RS com distonias para tratamento com TB, 
sendo 171 em tratamento no CR do HCPA, sendo 59 (34%) do sexo masculino, com média de idade atual de 57 anos. Em 
virtude da variabilidade das doses utilizadas no tratamento e compartilhamento dos frascos, economiza-se em média 190 fracos 
anuais de TB no CR-RS, gerando uma economia de R$ 68.210,00/ano, considerando o valor unitário do frasco de R$ 359,00  

 
 

(valor pago pela SES-RS). Se todos os pacientes do Estado fossem atendidos em um CR, a economia anual aproximada seria de 
532 frascos, ou seja, R$ 190,988,00. CONCLUSÃO: Os centros de referência promovem um melhor gerenciamento das 
informações clínicas, administrativas bem como uma assistência farmacêutica adequada, gerando economia e promoção de uso 
racional de medicamentos Esta experiência bem sucedida pode ser replicada em outras regiões do país ou mesmo em outros 
países.     




