AJA RÁPIDO!
O tratamento com
PAXLOVID™ deve ser
iniciado até o
5° dia de sintomas.¹

Bula de
PAXLOVID™

Embalagem
em Português
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Como tomar o PAXLOVID™
(nirmatrelvir + ritonavir)¹

1

Tome a primeira dose
de PAXLOVID™ pela
manhã ou à noite,
a depender de quando
você obteve o produto.

2

Não mastigue, quebre ou
esmague os comprimidos.
Ingira os três comprimidos
de uma vez (2 nirmatrelvir
e 1 ritonavir), ou um em
seguida do outro.

3

PAXLOVID™ pode
ser ingerido com
ou sem alimentos.

4

Tome sua segunda
dose pela manhã ou
à noite, a depender
de quando você
obteve o produto.

5

Faça o tratamento
completo por cinco dias.
Não pare de tomar
PAXLOVID™ sem falar
com seu médico, mesmo
que se sinta melhor.

Fale com seu médico caso tenha alguma dúvida ou
apresente qualquer sintoma antes, durante ou
depois do tratamento de cinco dias.
Fale com seu médico se você não se sentir melhor
ou se estiver pior depois dos cinco dias.

Importante!
Estas informações são para pacientes que recebem
a dose padrão. Se você tem doença renal, pode
precisar de uma dose diferente. Converse com
seu médico e saiba mais abaixo sobre a dosagem
para insuficiência renal.

Dosagem de PAXLOVID™
Pacientes tomam PAXLOVID™ por via oral,
a cada 12 horas, durante cinco dias.¹

DOSE MATINAL:
Dois comprimidos (cor rosa)
de 150 mg de nirmatrelvir.
Um comprimido (cor branca)
de 100 mg de ritonavir.
Os três comprimidos devem ser
ingeridos ao mesmo tempo.

DOSE NOTURNA:
Dois comprimidos (cor rosa)
de 150 mg de nirmatrelvir.
Um comprimido (cor branca)
de 100 mg de ritonavir.
Os três comprimidos devem ser
ingeridos ao mesmo tempo.

PACIENTES COM
INSUFICIÊNCIA
RENAL MODERADA:¹
Em pacientes com insuficiência renal moderada,
a dose de PAXLOVID™ deve ser reduzida para
nirmatrelvir/ritonavir 150mg/100mg (1 comprimido
de cada) duas vezes ao dia por 5 dias.
O comprimido remanescente de nirmatrelvir deve
ser dispensado de acordo com os requisitos locais.
Se o paciente tiver doença renal grave, não deve
tomar PAXLOVID™.

DOSE MATINAL:
Um comprimido (cor rosa)
de 150 mg de nirmatrelvir.
Um comprimido (cor branca)
de 100 mg de ritonavir.
Os dois comprimidos devem
ser ingeridos ao mesmo tempo.

DOSE NOTURNA:
Um comprimido (cor rosa)
de 150 mg de nirmatrelvir.
Um comprimido (cor branca)
de 100 mg de ritonavir.
Os dois comprimidos devem
ser ingeridos ao mesmo tempo.

Limitações de uso:¹

PAXLOVID™ não está
autorizado para início de
tratamento em pacientes que
requerem hospitalização devido
a COVID-19 grave ou crítica.

PAXLOVID™ não está
autorizado para profilaxia préexposição ou pós-exposição
para prevenção de COVID-19.

PAXLOVID™ não está
autorizado para uso por
mais de 5 dias.

DÚVIDAS OU MAIS
INFORMAÇÕES?
Entre em contato conosco
Ligue para

0800 770 1575
Entre em contato com o Fale Pfizer
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados

FABI,

assistente virtual Pfizer
Fale com a Fabi e esclareça suas
dúvidas a qualquer momento
FALAR COM A FABI

pfizermedicalinformation.com.br/pt-br/patient

FALE CONOSCO
PELO WHASTAPP

(11) 97948 6951*
*Envie uma mensagem para o nosso
WhatsApp de segunda a sexta-feira
das 9h às 17h, exceto feriados
WHATSAPP
wa.me/5511974986951

VISITE:
www.pfizermedicalinformation.com.br/pt-br/
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