Transmucosal Buprenorphine Consent Form, Portuguese Translation
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO COM BUPRENORFINA TRANSMUCOSA

A buprenorfina é uma medicação aprovada pela FDA para o tratamento de pessoas com transtorno de
uso opioide. Buprenorfina está disponível em formações de comprimido, filme e injetáveis. As formas
de comprimidos e filmes do medicamento são mais comuns, disponíveis como uma combinação de dois
medicamentos, buprenorfina e naloxona. O comprimido apenas de buprenorfina normalmente é
reservado para mulheres grávidas.
A buprenorfina demonstrou ser uma medicação segura e eficaz para tratamento a longo prazo do
transtorno de uso opioide. No entanto, como a buprenorfina é uma medicação opioide, o uso contínuo do
medicamento resultará em dependência física. A retirada da buprenorfina é geralmente menos intensa do
que a retirada da heroína ou metadona. Se a buprenorfina for descontinuada repentinamente, os
pacientes podem ter sintomas leves de retirada, enquanto outros podem ter sintomas mais graves, como
dores musculares, cólicas estomacais ou insônia com duração de vários dias a semanas. Para minimizar
a possibilidade de retirada de opioide, a buprenorfina deve ser descontinuada gradualmente e com o
apoio da equipe de tratamento.
A combinação de buprenorfina com álcool ou medicamentos sedativos, como os benzodiazepínicos,
pode ser perigoso e resultar em sobredosagem ou morte. Recomenda-se discutir todas as suas mediações
com sua equipe de saúde.
Comprimidos/filmes de buprenorfina devem ser mantidos debaixo da língua até que o medicamento se
dissolva completamente. A buprenorfina não será absorvida do estômago se for ingerido. Abstenha-se
de comer, beber e fumar até 15 minutos depois de tomar a medicação.
Se você for dependente de opioides, como fentanil ou metadona, deve realizar a retirada máxima
possível que você consegue tolerar quando tomar sua primeira dose de buprenorfina. Estar em retirada
garante que o opioide usado anteriormente seja menos provável de interagir com o medicamento. Se
você não estiver em retirada, a buprenorfina pode causar rapidamente a retirada grave de opioides.
Pode levar vários dias para fazer uma transição confortável do opioide que você estava tomando para a
buprenorfina. Depois de estabilizar a buprenorfina, o uso de outros opioides terá menos efeito. As
tentativas de substituir a buprenorfina com mais opioides podem resultar em uma sobredosagem.
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