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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), 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).

            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 será 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.

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 e recebeu 1.950 

tratamentos.
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2.2 Distribuição para os municípios:

O cálculo foi realizado pela Vigilância Epidemiológica do Estado baseado no critério populacional e 
dados obtidos através do SIVEP GRIPE, considerando o período de 01/09/2022 a 31/10/2022, 
conforme tabela em anexo.

O sistema SIVEP GRIPE é utilizado pela Vigilância Epidemiológica nas instâncias estaduais e municipais 
para inserção das fichas dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

3. Embalagem e bula do medicamento

Na primeira entrega realizada pelo MS no Centro de Distribuição da SESA, o fornecimento foi realizado 
na embalagem original do fabricante (em inglês) em conjunto com a bula (em português).

4. Da dispensação do medicamento Nirmatrelvir associado ao Ritonavir

Diante da necessidade de reavaliação quanto à incorporação do medicamento Nirmatrelvir/Ritonavir 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em até 12 meses da disponibilização, orienta-se que as 
dispensações do medicamento Nirmatrelvir/Ritonavir sejam registradas normalmente, por meio do 
sistema Hórus e sistemas próprios. Retificamos 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.

Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do seguintes 
endereços  eletrônicos copaf.sesa@gmail.com e colob.sesa@gmail.com 
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