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           APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de Políticas de  

Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência Farmacêutica (COPAF) e Secretaria 

Executiva de Vigilância em Saúde (SEVIG),  com apoio da  Coordenadoria de Logística de Recursos Biomédicos 

(COLOB), vem através desta trazer informações acerca  dos critérios para distribuição do antiviral 

Nirmatrelvir/Ritonavir para o tratamento da COVID-19.

CONSIDERAÇÕES

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 266/2022-CGAFME/DAF/SCTIE/MS que aborda os critérios para a 

distribuição e dispensação do antiviral Nirmatrelvir associado ao Ritonavir.

Considerando a deliberação do Plenário da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS (Conitec), em sua 108ª Reunião Ordinária, no dia 05 de maio de 2022, que recomenda a incorporação da 

associação entre o Nirmatrelvir/Ritonavir para o tratamento de Covid-19 nos seguintes grupos de pacientes 

com sintomas leves a moderados, que não requerem oxigênio suplementar, independentemente do status 

vacinal: a) imunocomprometidos com idade ≥ 18 anos (segundo os critérios utilizados para priorização da 

vacinação para Covid-19); b) com idade ≥ 65 anos, findando na publicação da Portaria de Incorporação, 

SCTIE/MS nº 44/2022, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a deliberação no Plenário da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, na sua 23ª 

reunião ordinária, no dia 17 de novembro de 2022, em que ficou pactuado o fluxo de distribuição do 

medicamento no Estado do Ceará. 

            INFORMAÇÕES

A efetivação da oferta do medicamento na rede de saúde, será mediante aquisição pelo Ministério 

da Saúde, via Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), conforme pactuado na 6ª 

reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite 2022. Assim, o medicamento foi distribuído aos 

estados, os quais serão distribuídos aos municípios. Os critérios considerados para o cálculo do quantitativo 

recebido por cada estado levou em conta dados populacionais e epidemiológicos.
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1. Sobre o medicamento Nirmatrelvir associado ao Ritonavir:

1.1 O Nirmatrelvir é um agente antiviral administrado por via oral que tem como alvo a Main 

Protease (Mpro). A Mpro é um alvo antiviral promissor porque é essencial no ciclo de replicação viral, ou seja, 

no processamento de poliproteínas virais em unidades funcionais e, também, apresenta baixa probabilidade 

de atividade fora do alvo devido à ausência de análogos humanos reconhecidos. O Nirmatrelvir é 

metabolizado principalmente pelo CYP3A4E. Assim, a coadministração de Nirmatrelvir com uma dose baixa 

(100 mg) de Ritonavir, um forte inibidor do CYP3A4, aumenta a concentração plasmática do Nirmatrelvir, 

torna as associações um potencial terapêutico para os casos confirmados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, 

causador da Covid-19.

1.2 A associação de Nirmatrelvir/Ritonavir deve ser administrada, assim que possível, após 

resultados positivos de teste viral direto de SARS-CoV-2, e no prazo máximo de 5 dias após início dos 

sintomas. Conforme a bula do medicamento, a posologia recomendada é de 300 mg de Nirmatrelvir (dois 

comprimidos de 150 mg) com 100 mg de Ritonavir (um comprimido de 100 mg), administrados 

simultaneamente por via oral, duas vezes ao dia (12h/12h), durante 5 dias. Para mais informações 

recomenda-se acessar o 'Guia para Uso do Antiviral Nirmatrelvir/ Ritonavir em pacientes com Covid-19, não 

hospitalizados e de alto risco',  publicado pelo MS.

                                                                                Figura 2: Divisão do tratamento diurno e noturno
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2 . Dos critérios e pauta de distribuição do medicamento Nirmatrelvir associado ao Ritonavir:

2.1 Distribuição para os Estados: 

Foram estabelecidos critérios para a distribuição, seguindo os parâmetros para o cálculo: 

A) taxa populacional (IBGE), 

B) casos confirmados de Covid-19 a partir dos 18 anos, 

C) casos confirmados de Covid-19 acima de 65 anos e 

D) casos confirmados de Covid-19 em pacientes imunossuprimidos. 

Na presente avaliação o MS utilizou o número de casos registrados de Covid-19 e informados pelos entes 

federados no período correspondente aos últimos 30 dias (01/09 à 30/09/2022).

O Ceará possui população registrada de 9.187.103 e média de casos confirmados de 1.950 conforme 

notificações realizadas no período. 

O total de tratamentos recebidos para o estado foi de 1.950. É Importante ressaltar que não há previsão de 

envio de novas remessas pelo MS. 

2.2- Pacientes elegíveis e pré requisitos: 

- Imunossuprimidos com idade ≥18 anos. 

- Pessoas com idade ≥65 anos

- Independente do status vacinal

- Resultado positivo de teste  rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular. NÃO será 

considerado o  autoteste de antígeno com resultado positivo para indicação do NMV/r.

- Estar entre o 1º e o 5º dia de sintomas. 

- Apresentar quadro clínico leve ou moderado (covid-19 não grave) -  Não requer oxigênio suplementar.

2.3- Fluxo de Distribuição para os municípios:

A Coordenadoria de Logística de Recursos Biomédicos - COLOB enviou o medicamento para as 

Superintendências de Saúde - SR e Áreas Descentralizadas de Saúde - ADS conforme cálculo realizado pela 

Vigilância Epidemiológica do Estado que tomou como base o critério populacional e epidemiológico, 

considerando o período de 01/09/2022 a 31/10/2022. 
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Assim, o paciente elegível deverá ser encaminhado para a Assistência Farmacêutica do Município que 

entrará em contato com a ADS e SR para solicitar o tratamento. A SR e ADS atenderão as solicitações de acordo 

com os estoques definidos e disponíveis, de acordo com quadro abaixo:

  Quadro 1: Distribuição dos  tratamentos por SR, ADS e Municípios: 
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2.4 - Quanto ao fluxo e sistema de informação utilizado para Dispensação: 

- Caberá ao município definir o (s) ponto (s) de dispensação. O ponto de dispensação da rede estadual 

de saúde será na farmácia do Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ).

- A dispensação deverá ser realizada pelo farmacêutico da unidade de saúde prestando as demais 

orientações quanto à posologia, modo de uso e interações, ou seja, informações quanto ao uso correto 

do medicamento.

- A dispensação deve ocorrer mediante apresentação dos seguintes documentos: 

1. Prescrição médica devidamente preenchida;

2. Formulário do MS para prescrição do  Nirmatrelvir/Ritonavir, devidamente preenchido, disponível no 

endereço eletrônico https://forms.gle/6mLtdV95zrWxKkcr7 . 

3. Laudo impresso de teste positivo que pode ser teste rápido de antígeno ou  teste de biologia 

molecular. NÃO será considerado autoteste de antígeno com resultado positivo para indicação do 

NMV/r.

- As dispensações do medicamento Nirmatrelvir/Ritonavir devem ser registradas normalmente, por meio 

do sistema Hórus e sistemas próprios. Ratificamos que os municípios em uso de sistema próprio 

deverão manter a transmissão do atual rol de dados da Bnafar para o web service ou SOA Bnafar.

- O medicamento é de uso individual e exclusivo do paciente que passou por avaliação médica e que 

atende os critérios de elegibilidade com documentos obrigatórios apresentados.
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3. Embalagem e bula do medicamento

Na entrega realizada pelo MS na Coordenadoria de Logística de Recursos Biomédicos -COLOB/SESA, o 

fornecimento foi realizado na embalagem original do fabricante (em inglês) em conjunto com a bula (em 

português).

Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do seguintes 

endereços  eletrônicos copaf.sesa@gmail.com e colob.sesa@gmail.com 

ELABORAÇÃO

· Sarah Mendes D'Angelo - Secretária Executiva - SEVIG/SESA
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· Mariana Maia Martins Evangelista – Farmacêutica – Coordenadora da COLOB/SEAFI

· Pedro Satiro Carvalho Júnior – Farmacêutico – Orientador da CEATS/COPAF

· Kariny Santos Câncio – Farmacêutica – Assessora Técnica COPAF

· Pâmela Maria Costa Linhares - Assessora Técnica CEVEP/COVEP/SEVIG

· Juliana Alencar Moreira Borges - Orientadora CEVEP/COVEP/SEVIG

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema
CEP: 60060-440 – Fortaleza, Ceará – Fone: (85) 3101-5123

mailto:copaf.sesa@gmail.com
mailto:colob.sesa@gmail.com

