
O que são antivirais orais? 
Comprimidos que ajudam pessoas infectadas  
com COVID-19 a melhorar.  
Se você corre o risco de desenvolver um quadro grave da COVID-19 e obteve um resultado de teste 
positivo nos últimos cinco dias, considere tomar medicamentos antivirais orais. Há dois tratamentos 
disponíveis: Paxlovid™ (Pfizer) e legevirio (Merck). Dependendo da sua idade, histórico de saúde e há 
quanto tempo está com sintomas, você pode ser elegível para um desses tratamentos. 

O tratamento antiviral oral pode ser útil no combate contra a COVID-19, pois ele impede que o vírus 
SARS-CoV-2 (que causa a doença) se multiplique, diminuindo a quantidade do vírus em seu organismo 
ou ajudando seu sistema imunológico. O tratamento poderá ajudá-lo a ter sintomas menos graves e a 
diminuir a probabilidade de piora da doença e de precisar de hospitalização. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• COMO O ANTIVIRAL ORAL É ADMINISTRADO? 
 

Fazer o tratamento antiviral oral significa que você tomará comprimidos. Você deve receber o 
tratamento antiviral oral conforme indicado pelo seu provedor de assistência médica. Não pule 
doses ou, se esquecer de tomar o medicamento, não tome doses adicionais. Você deve receber o 
tratamento conforme indicado até conclui-lo ou até que seu provedor de assistência médica lhe diga 
para parar. Os antivirais orais podem ser administrados em jejum ou após as refeições, e 
recomenda-se que os comprimidos sejam ingeridos inteiros, sem cortá-los ao meio ou esmagá-los. 

• E SE EU TIVER UMA CONDIÇÃO MÉDICA SUBJACENTE, 
COMO PROBLEMAS RENAIS OU HEPÁTICOS? 

Antes de tomar qualquer medicação, você deve conversar com seu provedor de assistência médica 
sobre seu histórico de saúde. Isso inclui informá-lo sobre quaisquer condições médicas que você 
possa ter, além de medicamentos prescritos ou de venda livre, vitaminas e suplementos que você 
esteja tomando. 

Pessoas com problemas renais ou hepáticos devem conversar com seu provedor de assistência 
médica sobre sua condição antes de tomar o medicamento antiviral oral. O provedor de 
assistência médica poderá decidir se um tratamento antiviral oral é adequado para você e qual 
dose é apropriada. Alguns tratamentos podem não ser recomendados para pessoas com certas 
condições médicas. 

  

https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download


• E SE EU NÃO FOR ELEGÍVEL PARA RECEBER O 
TRATAMENTO ANTIVIRAL ORAL? 

Seu provedor de assistência médica talvez decida que você não se qualifica para o tratamento 
antiviral oral ou que ele não seja adequado para você, e pode haver várias razões para esta decisão. 
É possível que você não atenda a todos os critérios de elegibilidade ou tenha uma condição médica 
que o impossibilite de receber certos tratamentos.  Converse com seu provedor de assistência 
médica para saber quais são as melhores opções de tratamento para você. 
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