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Guia de Orientação ao Paciente
Toxina Botulínica tipo A
ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO
GRATUITAMENTE PELO SUS. SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS
CHANCES DE SE BENEFICIAR COM O TRATAMENTO. O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO
TRATAMENTO DE ESPASTICIDADE.

1- DOENÇA
É uma doença que leva a uma diminuição da amplitude dos movimentos, causando dor,
dificuldade de executar tarefas do dia-a-dia, rigidez e deformidades nas articulações.

2- MEDICAMENTO
A toxina botulínica tem 3 apresentações comerciais com características diferenciadas, mudando,
inclusive, a dose a ser utilizada.
Este medicamento não cura a doença, mas melhora a qualidade de vida, com diminuição da
contração dos músculos, do desconforto e da dor que a doença provoca.

3- ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
Este

medicamento deve ser aplicado pelo médico especialista em ambiente hospitalar.

4- REAÇÕES DESAGRADÁVEIS
Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas
reações desagradáveis, que geralmente não trazem muito desconforto. Entre elas incluem-se
fraqueza, cansaço, mal-estar, sonolência, náuseas, dor de cabeça, alergia na pele, coceiras,
febre, dor no corpo.
Podem ocorrer dor nos pontos de aplicação e formação de manchas roxas.
Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.
Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e
Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.

5- USO DE OUTROS MEDICAMENTOS
Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um
profissional de saúde. Pode ser perigoso à saúde.

6- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Em caso de gravidez durante o tratamento, procure o médico imediatamente.
Não indique ou forneça o medicamento para qualquer outra pessoa.

7- PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO
Retorne à farmácia pelo menos a cada 3 meses, com os seguintes documentos:
- Receita médica atual
- Cartão Nacional de Saúde ou RG

8- EM CASO DE DÚVIDA
Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer
atitude, procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.
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