Nome: ______________________________________________
RELATÓRIO PARA USO DE
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
Data de nascimento: ______/______/________
(SUGAMADEX – BRIDIONR)
PREENCHER NA AUSÊNCIA DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

À operadora de saúde:
Por meio deste documento, venho solicitar para o paciente acima identificado, a autorização para uso do
medicamento de alto custo BRIDIONR (Sugamadex) – ampola com 2 ML/200 MG.
Total de frascos:

Diagnóstico do paciente:__________________________________________________________________
O medicamento se faz necessário e foi indicado para o paciente, para evitar paralisia residual ou recorrente,
pelo seguinte motivo:
( ) resgate após indução anestésica de via aérea difícil, quando há dificuldade em ventilar ou intubar o paciente;
( ) resgate de bloqueio residual, após tentativa de descurarização;
( ) anestesia geral em gestante;
( ) cirurgia com necessidade de doses repetidas ou de infusão contínua de relaxante muscular (risco de acumular);
( ) necessidade de intubação por sequência rápida, com contra-indicação ao uso de succnilcolina/suxametônio (a
succnilcolina está contra-indicada em queimados, portadores de miopatias, miastenia gravis, síndrome do neurônio
motor inferior (tetraplégicos e paraplégicos), neuropatias com paralisia cerebral e hiperpotassêmicos);
( ) história de infarto há menos de 6 meses ou portador de angina instável;
( ) hiperreatividade brônquica, como em pacientes com DPOC ou asmáticos graves;
( ) grande obeso, com IMC acima de 40: peso
kg
estatura
cm
Informações adicionais (se necessário):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Informações técnicas: BridionR (sugamadex) é utilizado para acelerar a recuperação neuromuscular definitiva
e segura dos efeitos dos relaxantes musculares. Após uma cirurgia ou na indução anestésica em sequência rápida em
que tenha sido utilizado bloqueadores neuromusculares não despolarizantes (como brometo de rocurônio ou
vecurônio), o BridionR é único medicamento capaz de reverter completamente e de forma definitiva o bloqueio
neuromuscular, permitindo uma recuperação e extubação segura e eficaz, sem risco de reintubação. O mecanismo de
ação é uma ligação química aos bloqueadores neuromusculares, de caráter irreversível. Este complexo
sugamadex/bloqueador neuromuscular será eliminado por via renal de forma rápida e segura.

Aracaju, ______ /_______ de 20_______.

_______________________________________________________________
Médico que indicou o uso (assinatura e carimbo)

_______________________________________________________________
Parecer do auditor
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