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FICHA TÉCNICA PARA PACIENTES, E CUIDADORES 

AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DO PAXLOVID PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA 
CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

 
Você está recebendo esta Ficha Técnica porque seu provedor de saúde acredita que é necessário 
fornecer-lhe PAXLOVID para o tratamento da doença coronavírus de leve a moderada (COVID-19) 
causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esta Ficha Técnica contém informações para ajudá-lo a entender 

os riscos e benefícios de tomar o PAXLOVID o qual você recebeu ou pode receber. Esta Ficha 
Técnica também contém informações sobre como tomar PAXLOVID e como comunicar 
efeitos secundários ou problemas com o aspeto ou embalagem de PAXLOVID. 
 
O que é COVID-19? 
COVID-19 é causado por um vírus chamado coronavírus. Você pode obter COVID-19 
através de contato próximo com outra pessoa que tem o vírus. 
 
As doenças COVID-19 variam de muito leve a grave, incluindo doenças que resultaram em 
morte. Embora as informações até agora sugiram que a maioria das doenças COVID-19 
são leves, doenças graves podem ocorrer e podem fazer com que algumas de suas outras 
condições médicas piorem. Idosos e pessoas de todas as idades com condições médicas 
graves e duradouras (crônicas) como doenças cardíacas, doenças pulmonares e diabetes, 
por exemplo, parecem estar em maior risco de serem hospitalizadas por COVID-19. 
 
O que é PAXLOVID? 
PAXLOVID é usado para tratar COVID-19 leve a moderado em adultos com resultados 
positivos de testes virais SARS-CoV-2 diretos, e que estão em alto risco de progressão 
para COVID-19 grave, incluindo internação ou morte. Há informações limitadas sobre a 
segurança e eficácia do uso do PAXLOVID para tratar pessoas com COVID-19 de leve a 
moderado.  
 
A Autoridade de Ciências da Saúde (HSA – em inglês) concedeu autorização provisória ao 
PAXLOVID para o tratamento de COVID-19 de leve a moderado em adultos com um teste positivo 
para o vírus que causa COVID-19, e que estão em alto risco de progressão para COVID-19 grave, 

incluindo internação ou morte, no âmbito da Rota de Acesso Especial Pandémico (PSAR - em 
inglês). 
 
 

O que contém PAXLOVID? 
PAXLOVID são comprimidos de nirmatrelvir embalados juntamente com comprimidos de ritonavir. 

• O Nirmatrelvir é fornecido como comprimidos ovais, cor-de-rosa de libertação imediata, 
revestidos por película, gravados com "PFE" de um lado e "3CL" do outro lado. Cada 
comprimido contém 150 mg de nirmatrelvir com os seguintes ingredientes inativos: dióxido 
de silício coloidal, croscarmelose sódica, lactose monohidratada, celulose microcristalina e 
fumarato de estearilo de sódio. A seguir estão os ingredientes no revestimento do filme: 
hidroxi propilmetilcelulose, óxido de ferro vermelho, polietilenoglicol e dióxido de titânio. 

• O ritonavir é fornecido como comprimidos ovaloide revestidos de película branca em relevo 
com o logótipo "a" e o código NK. Cada comprimido contém 100 mg de ritonavir com os 
seguintes ingredientes inativos: fosfato de cálcio básico anidro, dióxido de silício coloidal, 
copovidona, fumarato de estearilo de sódio e monolaurato de sorbitano. 

 Ingredientes no revestimento do filme: dióxido de silício coloidal, hidroxipropilcelulose, 
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hipromelose, polietilenoglicol 400, polietilenoglicol 3350, polissorbato 80, talco e dióxido de 
titânio. 

O que devo dizer ao meu profissional de saúde antes de tomar o PAXLOVID? 
 
Diga ao seu provedor de saúde se você: 

• Tem qualquer alergia 

• Tem doença no fígado ou nos rins. 

• Está grávida ou planejando ficar grávida 

• Está amamentando uma criança 

• Tenha alguma doença grave 

Alguns medicamentos podem interagir com PAXLOVID e podem causar efeitos 
secundários graves. 
 

• Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que você 
toma, incluindo medicamentos com e sem prescrição médica, vitaminas e 

suplementos à base de plantas.  
• O seu profissional de saúde pode lhe dizer se é seguro tomar PAXLOVID com outros 

medicamentos. 
• Você pode pedir ao seu profissional de saúde ou farmacêutico uma lista de 

medicamentos que interagem com o PAXLOVID.  
• Não comece a tomar um novo medicamento sem avisar ao seu profissional de 

saúde.  
 
Diga ao seu profissional de saúde se você está tomando contraceptivo hormonal 
combinado.   
PAXLOVID pode afetar o modo como suas pílulas anticoncepcionais funcionam. Mulheres 
que podem engravidar devem usar outra forma alternativa eficaz de contracepção ou um 
método adicional de barreira de contracepção. Converse com seu profissional de saúde se 
você tiver alguma dúvida sobre métodos contraceptivos  que podem ser adequados para 
você. 
 
Como eu tomo o PAXLOVID? 

• PAXLOVID consiste em 2 medicamentos: comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir. 
The 2 medicines are taken together 2 times each day for 5 days. 

o Nirmatrelvir é um comprimido oval cor-de-rosa. 
o Ritonavir é um comprimido branco. 
o Se você tem doença renal, fale com o seu provedor de saúde. Você 

pode precisar de uma dose diferente. 
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• Não remova os seus comprimidos de PAXLOVID do cartão blister antes de estar 

pronto para tomar a sua dose. 
• Tome a sua primeira dose de PAXLOVID de manhã ou à noite, dependendo de 

Figure A 

PAXLOVID 300 mg; Embalagem de dose de 100 mg: cada dose contém comprimidos. 
 

Como tomar PAXLOVID 300 mg; Embalagem de dose de 100 mg 

Dose matinal: 
Tome os 2 comprimidos de nirmatrelvir 
rosa e 1 comprimido de ritonavir branco 
juntos à mesma hora todas as manhãs. 

Dose da noite: 
Tome os 2 comprimidos de nirmatrelvir 
rosa e 1 comprimido de ritonavir branco 

em conjunto todas as noites. 
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quando você pegar a sua prescrição, ou conforme recomendado pelo seu 
profissional de saúde. 

• Engula os comprimidos inteiros. Não mastigue, quebre, ou esmague os comprimidos. 

• Tome PAXLOVID com ou sem comida. 

• Não pare de tomar PAXLOVID sem falar com seu profissional de saúde,  mesmo que 

você se sinta melhor. 
• Se você perder uma dose de PAXLOVID dentro de 8 horas do tempo que 

geralmente é tomada, tome-a assim que você se lembrar. Se você perder uma dose 
por mais de 8 horas, pule a dose perdida e tome a próxima dose no seu horário 
regular. Não tome 2 doses de PAXLOVID ao mesmo tempo. 

• Se você tomar muito do PAXLOVID, ligue para o seu profissional de saúde ou vá 
imediatamente para a emergência do hospital mais próximo. 

• Se você está tomando um remédio que contém ritonavir ou cobicistat para tratar 
hepatite C ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), você deve continuar a tomar 
o seu remédio como prescrito por seu provedor de saúde. 

Converse com seu profissional de saúde se você não se sentir melhor ou se você se sentir 
pior depois de 5 dias. 

Quem em geral não deve tomar PAXLOVID? 

Não tome PAXLOVID se: 

• Você é alérgico a nirmatrelvir, ritonavir, ou qualquer um dos ingredientes no 

PAXLOVID. 

• Você está tomando qualquer um dos seguintes medicamentos:

 
o alfuzosin 
o amiodarone 
o apalutamide 
o carbamazepine 
o colchicine 
o dihydroergotamine 
o dronedarone 
o eletriptan 
o eplerenone 
o ergotamine 
o finerenone 
o flecainide 
o flibanserin 
o Ivabradine 

o lomitapide 
o lovastatin 
o lumacaftor/ivacaftor 
o lurasidone 
o methylergonovine 
o midazolam (oral) 
o naloxegol 
o phenobarbital 
o phenytoin 
o pimozide 
o primidone 
o propafenone 
o quinidine  
o ranolazine 

o rifampin 
o St. John’s Wort 

(hypericum perforatum) 
o sildenafil (Revatio®) for 

pulmonary arterial 
hypertension 

o silodosin 
o simvastatin 
o tolvaptan 
o triazolam 
o ubrogepant 
o voclosporin
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Tomar PAXLOVID com esses medicamentos pode causar efeitos colaterais graves ou fatais ou 
afetar a forma como o PAXLOVID atua. 
 
Estes não são os únicos medicamentos que podem causar sérios efeitos colaterais se tomados 
com PAXLOVID. O PAXLOVID pode aumentar ou diminuir os níveis de vários outros 
medicamentos. É muito importante contar ao seu profissional de saúde sobre todos os 
medicamentos que você está tomando, porque testes laboratoriais adicionais ou alterações na 
dose de seus outros medicamentos podem ser necessários enquanto estiver tomando 
PAXLOVID. Seu profissional de saúde também pode lhe dizer sobre sintomas específicos para 
tomar cuidado e que podem indicar que você precisa parar ou diminuir a dose de alguns de seus 
outros medicamentos. 

Quais são os importantes possíveis efeitos colaterais do PAXLOVID?  

Possíveis efeitos colaterais do PAXLOVID são: 

• Reações Alérgicas. As reações alérgicas, incluindo reações alérgicas graves (conhecidas 
como "anafilaxia"), podem ocorrer em pessoas que tomam PAXLOVID, mesmo após 
apenas 1 dose. Pare de tomar PAXLOVID e ligue para o seu profissional de saúde 
imediatamente se você tiver algum dos seguintes sintomas de uma reação alérgica: 

o urticária 
o dificuldade em engolir ou respirar 
o inchaço da boca, lábios ou rosto 
o aperto na garganta 
o rouquidão 
o erupção cutânea 

• Problemas no fígado. Diga ao seu provedor de saúde imediatamente se você tiver algum 
dos esses sinais e sintomas de problemas hepáticos: perda de apetite, amarelamento da 
pele e do branco dos olhos (icterícia), urina de cor escura, fezes de cor pálida e coceira na 
pele, dor na área do estômago (abdominal) . 

• Resistência aos medicamentos para o HIV. Se você tem infecção pelo HIV não tratada, 
PAXLOVID pode fazer com que alguns medicamentos para o HIV não funcionem tão bem 
no futuro. 

• Outros possíveis efeitos colaterais incluem: 
o Senso de sabor alterado 
o diarreia 

o pressão alta 

o dores musculares 

o dor abdominal 

o náusea 

o sensação de mal-estar geral 
 

Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do PAXLOVID. Poucas pessoas tomaram 
PAXLOVID. Efeitos colaterais graves e inesperados podem acontecer. O PAXLOVID ainda está 
sendo estudado, por isso é possível que nem todos os riscos sejam conhecidos neste momento. 
 
Que outras opções de tratamento existem? 
Como o PAXLOVID, HSA pode permitir o uso emergencial de outros medicamentos para tratar 
pessoas com COVID-19. Seu profissional de saúde pode falar com você sobre testes clínicos 
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para os quais você pode ser elegível. 
 
É sua escolha ser tratado ou não com PAXLOVID. Se você decidir não o receber, isso não 
alterará seu atendimento médico padrão. 
 
E se eu estiver grávida ou amamentando? 
Não há experimentos em tratar, gestantes ou mães amamentando com PAXLOVID. Se você 
estiver grávida, discuta suas opções e situação específica com seu provedor de saúde. 
 
Recomenda-se que você use uma barreira contraceptiva eficaz ou não tenha atividade sexual ao 
tomar o PAXLOVID. 
 
Se você estiver amamentando, discuta suas opções e situação específica com seu profissional 
de saúde.  
 
Como eu informo os efeitos colaterais ou problemas com a aparência ou embalagem de 
PAXLOVID? 
Entre em contato com seu profissional de saúde se você tiver algum efeito colateral que o 
incomode ou não passe. 
 

Informe os efeitos colaterais ou problemas com a aparência ou embalagem de PAXLOVID 
(consulte a Figura A) para a Pfizer Cingapura nas informações de contato fornecidas abaixo. Por 
favor, inclua " Autorização Provisória PAXLOVID" no relatório. 
 

Website Número de fax Número telefônico 

SGP.AEReporting@pfizer.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

Como  devo armazenar o PAXLOVID? 
Conserve os comprimidos de PAXLOVID a uma temperatura igual ou inferior a 25°C. 
 
Como posso saber mais sobre o COVID-19? 

• Pergunte ao seu provedor de saúde  

• Visite https://www.cdc.gov/COVID19. 

• Entre em contato com seu departamento de saúde pública local ou estadual. 

 

O que é uma Autorização Provisória? 
A HSA disponibilizou o PAXLOVID sob um mecanismo de acesso de emergência chamado "Autorização 

Provisória. A Autorização Provisória permite que as agilidades regulatórias respondam a uma 
emergência que possa representar sérias ameaças ao público, como na situação de uma 
pandemia. Dada a necessidade urgente de saúde pública, a HSA priorizará a revisão de produtos 
terapêuticos de emergência para facilitar o acesso atempado, garantindo o rigor científico da 
avaliação de sua qualidade, segurança e eficácia. 
 
O PAXLOVID, não passou pelo mesmo tipo de revisão que um medicamento aprovado pela HSA. 
Ao emitir uma Autorização Provisória, a HSA deve determinar, entre outras coisas, que com base 
na totalidade de evidências científicas disponíveis, é aceitável acreditar que o produto pode ser 

mailto:SGP.AEReporting@pfizer.com
https://www.cdc.gov/COVID19
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eficaz para tratar ou prevenir o COVID-19, ou uma doença grave ou com condição de por em 
risco a vida, tendo como causa o COVID-19; que os benefícios conhecidos e potenciais do 
produto, quando utilizados para, tratar ou prevenir tal doença ou condição, superam os riscos 
conhecidos e potenciais de tal produto; e que há dados contínuos de qualidade, segurança e 
eficácia gerados para apoiar a eventual transição da Autorização Provisória para o registro do 
produto.  
  
 

Informações Adicionais 
Para dúvidas gerais, visite o site ou ligue para o número de telefone fornecido abaixo. 

 
Website Número telefônico 

www.COVID19oralRx.com 

 

 
 

 
 

+6564038888 

 

 

Se você tiver alguma informação médica pergunta, você pode enviá-lo em 
https://pmiform.com/HCP/SG. 
 

Alternativamente, você pode enviá-los para MedicalInformationSingapore@pfizer.com. 
 

Registrante do produto 
Pfizer Private Limited 
80 Pasir Panjang Road, #16-81/82  
Mapletree Business City, Singapore 117372 
 
Rótulo de referência: US LAB-1494-6.0, LAB-1494-7.0 and LAB-1494-8.0 
 
Revisado: 12 de outubro de 2022 
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