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RESUMO. Este estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico do Programa de Medicamentos Excepcionais do Estado de Santa Catarina - Brasil, com ênfase no local onde ocorre a dispensação dos medicamentos, denominados Centros de Custo. Foi realizado um estudo de caso em 68 Centros de Custo. Além
disso, foram levantados dados relacionados aos gastos com a aquisição e o consumo. No período de 1999 a
2004 ocorreu um crescimento exponencial do Programa. Em 2004, apenas dez medicamentos somaram
55% dos gastos e corresponderam a menos de 22% dos processos. A análise da dispensação dos medicamentos demonstrou deficiências importantes quanto à infra-estrutura de pessoal, condições de armazenamento e de atendimento. O crescente valor financeiro aplicado e o custo unitário elevado de alguns medicamentos apontam a necessidade de organização e estruturação deste serviço, bem como do acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes possibilitando a melhoria da qualidade da assistência farmacêutica e a racionalização do gasto em saúde.
SUMMARY. “Exceptional Drugs Program Diagnostic of the Santa Catarina State - Brazil”. The aim of this study
is evaluat the Exceptional Drugs Program of Santa Catarina State - Brazil, with emphasis on the place of drug
distribution, named Cost Centers. A case study was done in 68 Cost Centers. Data related to the costs of acquisition and use were alson assissed. In the period between 1999 and 2004 the Program grew exponentially. In 2004,
only ten drugs were responsible for 55% of all costs and corresponded to less than 22% of cases. The analysis of
the centers responsables for drug distribuition demonstrated important deficiencies related to infrastructure, attendance and storage conditions. The increase in investment and the high unitary cost of some drugs mean that
this service needs to be well organized and structured. There also needs to be drug care follow-up of patients allow for the improvement of the quality of the pharmaceutical assistance and the rationalization of health expenditures.
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