
Itajubá, 23 de Dezembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUBÁ

Nota Técnica nº 01/2022 (SEMSA/FARMÁCIA)

Assunto: FLUXO DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS ANTIVIRAIS NIRMATRELVIR/ RITONAVIR EM PACIENTES COM 

COVID-19, NÃO HOSPITALIZADOS E DE ALTO RISCO NO ÂMBITO DO SUS NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ (MG)

Destinatários:

- EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA;

- MÉDICOS, ENFERMEIROS, FARMACÊUTICOS; 

- UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Considerações:

Considerando  a  Nota  Técnica  nº  14/SES/SUBPAS-SAF-DMEST/2022 que  estabelece  critérios  para  distribuição  e 

dispensação do antiviral nirmatrelvir associado ao ritonavir para pacientes com Covid-19, não hospitalizados e de alto  

risco no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de Minas Gerais.;

Considerando a Nota Técnica nº 266/2022 CGAFME/DAP/SCTIE/MG que estabelece critérios para distribuição e 

dispensação do antiviral Nirmatrelvir associado ao Ritonavir.

Considerando o Guia para uso do antiviral nirmatrelvir/ritonavir em pacientes com covid-19, não hospitalizados e de 

alto risco: Sistema Único de Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2022;

Considerando  a  necessidade  de  dispensação  desses  medicamentos  no  Sistema  Integrado  de  Gerenciamento  da 

Assistência Farmacêutica - SIGAF, para fins de Prestação de Contas, bem como para a formação de base de dados  

farmacoepidemiológicos;

Considerando as responsabilidades dos municípios e a importância dos registros das movimentações no SIGAF, bem 

como  do  arquivamento  dos  formulários  de  prescrição  de  tais  medicamentos  nas  farmácias  para  posterior  

monitoramento e avaliação;

Resolve:

Estabelecer o fluxo para a dispensação dos medicamentos antivirais nirmatrelvir/ ritonavir no Sistema Único de Saúde 

sob gestão municipal, em pacientes com covid-19, não hospitalizados e de alto risco no município de Itajubá;



1. PROGRAMAÇÃO

Realizada pelo Farmacêutico (Referência Técnica) da Farmácia Integrada Varginha;

A autorização de distribuição será realizada pela DMEST/SAF/SES/MG e levará em consideração as seguintes variáveis,  

previamente pactuadas com o COSEMS, para o cálculo da quantidade aprovada de cada pedido efetuado:

1) Número total de casos confirmados e notificados à SES/MG, por município, no período de janeiro a novembro de 

2022;

 (fonte: https://sescloud.saude.mg.gov.br/index.php/s/ZEzzC8jFpobXGjM?path=%2FPAINEL_COVID);

2) Percentual de pacientes pertencentes aos grupos de risco para agravamento da Covid-19 que tiveram a 

confirmação da infecção, por município, no período de janeiro a novembro de 2022 .

(fonte: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim) e;

3) Número total de tratamentos com o medicamento NMV/r distribuídos ao estado de Minas Gerais pelo MS. 

Com base nestas variáveis, o município foi autorizado a receber o quantitativo de 70 (setenta) tratamentos com 

vencimento em 31/03/2023 e até o presente momento não existe previsão de novas entregas  do  medicamento 

pelo governo federal.

Destaca-se que cada tratamento é composto por 30 unidades farmacêuticas do medicamento.

Nota:  De  acordo  com  o  Guia  para  uso  do  antiviral  nirmatrelvir/ritonavir  em  pacientes  com  covid-19,  não  

hospitalizados e de alto risco pela limitação de dados disponíveis, a incorporação do medicamento ao SUS ocorreu  

condicionalmente à reavaliação em até 12 meses após o início da dispensação. Dessa forma, a utilização do NMV/r 

deverá ser acompanhada do monitoramento de sua efetividade e segurança .  É importante que os pacientes que 

recebam o tratamento de NMV/r tenham consulta de retorno, seja presencial ou virtual, para avaliação clínica, o  

mais breve possível, após o final do tratamento.

2. PRESCRIÇÃO

2.1 Critérios de Elegibilidade: Covid-19 confirmada E sintomática por 5 (cinco) dias ou menos (o dia do início dos  

sintomas é considerado o primeiro dia) E ≥65 anos OU ≥18 anos com imunossupressão (conforme relação no verso 

do formulário “PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM NIRMATRELVIR/RITONAVIR” – do Ministério da Saúde, disponível 

no Guia para Uso do Antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir em pacientes com Covid-19,  não hospitalizados e de alto 

risco, publicado pelo Ministério da Saúde).

https://sescloud.saude.mg.gov.br/index.php/s/ZEzzC8jFpobXGjM?path=%2FPAINEL_COVID);


2.2 Considerando a limitação no quantitativo de distribuição do medicamento NMV/r pelo Ministério da Saúde,  

definiu-se para acesso inicial ao medicamento pelo SUS sob gestão municipal, prescrições  que se enquadrarem 

inicialmente nos grupos 1,2 e 3 dos critérios de indicação do tratamento definidos pelo Ministério da Saúde:

Grupo 1:  indivíduos  ≥18  anos  com imunossupressão  de  alto  grau  ou  indivíduos  com  idade ≥75  anos,  

independentemente de comorbidade 

Grupo 2: indivíduos ≥65 anos, com pelo menos duas comorbidades

Grupo 3: indivíduos ≥65 anos, com apenas uma comorbidade 

2.3  Posteriormente,  conforme  definição  prévia  da  gestão  municipal,   poderá  ser  liberado  gradativamente  o 

medicamento  pelo  SUS  sob  gestão  municipal,  para  os  demais  grupos  com critérios  de  indicação  do  tratamento  

definidos pelo Ministério da Saúde:

Grupo 4: indivíduos ≥65 anos, sem comorbidades 

Grupo 5: indivíduos com imunossupressão de baixo grau, idade ≥18 anos

O uso de alguns medicamentos na rotina ou por doença exige a atenção do clínico para a prescrição do NMV/r, 

devido a situações em que a utilização concomitante dos fármacos é totalmente contraindicada ou requer algumas 

intervenções. 

Para apoiar a decisão sobre a prescrição do NMV/r, recomenda-se que o clínico realize uma avaliação sobre algumas 

condições do paciente e sobre as características do medicamento, conforme tópicos a seguir: 

• Avaliação das condições do paciente: 

» Se atende aos pré-requisitos; 

» Se faz parte do público-alvo; 

» Se apresenta condições ou comorbidades; 

»  Se  possui  insuficiência  renal  ou  hepática  e  quais  são  os  resultados  dos  exames  recentes  para  essas  

condições; 

» Se usa medicamentos na rotina ou para alguma doença/sintoma vigente.

 • Avaliação das características do medicamento: 

» Limitações de uso; 

» Precauções para o uso; 

» Contraindicações; 

» Interações medicamentosas (quadro 5); 



» Reações adversas.

Nota:  A  prescrição médica será válida para dispensação, após resultados positivos de teste viral direto de SARS-

CoV-2 (TR-Ag,  RT-qPCR ou LAMP),  e no prazo máximo de 5 dias  após início  dos  sintomas (o  dia de início dos 

sintomas é considerado o primeiro dia). 

Nota:  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 Ministério da Saúde.

3. DISPENSAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL

Segunda à Sexta feira: o medicamento será dispensado  na  Farmácia Integrada Varginha e Farmácia da ESF São 

Vicente, mediante avaliação prévia do Farmacêutico, das 08h00 às 16h00;

Sexta (após 16h),  Sábado, Domingo e Feriado:  Haverá plantão farmacêutico para dispensação,  enquanto houver 

estoque do medicamento. O enfermeiro ou profissional de saúde do local da prescrição deverá entrar em contato com 

o farmacêutico de plantão no telefone informado abaixo, para encaminhar  a prescrição e formulário para validação  

prévia e definição da dispensação, que ocorrerá na Farmácia Integrada da Varginha ou Farmácia da UBS São Vicente. 

Contato plantão sexta, sábado, domingo e feriado: (35) 9.99657752 ou (35) 998677370 (07h:00 às 22h:00)

Nota: O plantão e local de dispensação poderá ser reavaliado de acordo com a demanda e novas notas técnicas da 

Secretaria Estadual de Saúde e/ou do Ministério da Saúde.

No momento da dispensação o farmacêutico deve informar ao usuário que o medicamento é de uso individual e  

exclusivo  do  paciente  que  passou  por  avaliação  médica  e  que  recebeu  a  prescrição.  Cabe  ao  farmacêutico  ou 

profissional  de saúde que fará a dispensação realizar  as demais orientações quanto à posologia,  modo de uso e 

interações, ou seja, informações quanto ao uso correto do medicamento;

O paciente ou responsável deverá ir até o local de dispensação na posse de:

A) Documento pessoal do paciente;

B) prescrição médica,  contendo: 

I- identificação do paciente: nome completo, idade e sexo;

II-  nome  do  medicamento  ou  da  substância  prescrita  sob  a  forma  de  Denominação  Comum  

Brasileira  (DCB),  dose  ou  concentração,  forma  farmacêutica,  posologia  e  quantidade  (em  

algarismos arábicos);



III- identificação do  emitente:  nome do  profissional  com sua inscrição  no  Conselho  Regional  ou  

nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo); e

IV- IV - data da emissão.

C) Formulário  de  Prescrição -  Nirmatrelvir/  Ritonavir (disponível  no  SIGAF  e/ou  no  guia  para  uso  do  antiviral 

nirmatrelvir/ritonavir em pacientes com covid-19, não hospitalizados e de alto risco) preenchido pelo prescritor de  

forma completa e com a assinatura do mesmo e do paciente,  devendo esse formulário ser retido na farmácia e  

arquivado pelo período de 2 anos.

A receita médica será válida para dispensação, após resultados positivos de teste viral direto de SARS-CoV-2 (TR-Ag, 

RT-qPCR  ou  LAMP),  e  no  prazo  máximo  de  5  dias  após  início  dos  sintomas  (o  dia  de  início  dos  sintomas  é 

considerado o primeiro dia). O farmacêutico irá conferir esses dados pelo formulário de prescrição – Nirmatrelvir/ 

Ritonavir preenchido pelo prescritor.

O  farmacêutico  deverá obrigatoriamente  dispensar  esse  medicamento  no  SIGAF  e  a  quantidade  máxima  a  ser 

dispensada deverá seguir a posologia indicada no quadro  6 do guia para uso do antiviral nirmatrelvir/ritonavir em 

pacientes com covid-19, não hospitalizados e de alto risco, se houver divergência da posologia indicada no guia e a 

prescrição médica, o farmacêutico deverá contatar o prescritor para solicitar confirmação.

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 Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Nilo Cesar do Vale Baracho

Secretário Municipal de Saúde

Karina da Costa Sassi Bortoloti

Farm. Coord- Farmácia Municipal
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