Tratamentos orais contra a COVID-19
19 de julho de 2022

O que são tratamentos orais?
Os tratamentos orais contra a COVID-19 são medicamentos administrados pela
boca, em forma de comprimidos ou cápsulas, para pessoas elegíveis que tenham
testado positivo para COVID-19. A vantagem destes medicamentos é que muitas
pessoas poderão receber tratamento para COVID-19 em suas casas, sem precisar
ser internadas para receber o tratamento.

Como e quando os tratamentos orais devem ser administrados?
Os medicamentos são administrados na forma de comprimidos ou cápsulas a cada
12 horas, durante 5 dias, começando dentro dos 5 dias após o início dos sintomas,
ou o mais rápido possível após testar positivo para COVID-19.

Quem é elegível para os tratamentos orais?
Pessoas a partir de 18 anos
Se você testar positivo para COVID-19, talvez seja elegível para tratamentos orais
antivirais, se tiver 18 anos ou mais e estiver moderada ou gravemente
imunocomprometido/imunossuprimido.
As condições de pessoas moderada ou gravemente imunocomprometidas/
imunossuprimidas incluem:
•

câncer de sangue ou algumas doenças de células sanguíneas vermelhas
(talassemia, doença da célula falciforme)

•

transplantes

•

imunodeficiência primária ou adquirida (HIV)

•

quimioterapia ou radioterapia em todo o corpo nos últimos 3 meses

•

alta dose de corticoide ou pulsoterapia com corticosteroide nos últimos 3
meses

•

tratamentos imunossupressores nos últimos 3 meses
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•

rituximabe nos últimos 12 meses

•

paralisia cerebral ou Síndrome de Down

•

doença cardíaca congênita

•

deficiências, com problemas múltiplos e/ou fragilidade.

Pessoas idosas e povos aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres
Se você for uma pessoa idosa, aborígene ou das Ilhas do Estreito de Torres, e testar
positivo para COVID-19, talvez seja elegível para os tratamentos orais antivirais, se:
•

tiver 70 anos ou mais, independentemente de fatores de risco, com ou sem
sintomas

•

tiver 50 anos ou mais, com 2 fatores de risco adicionais (listados abaixo)

•

for aborígene ou das Ilhas do Estreito de Torres, com 30 anos ou mais e
com 2 fatores de risco (listados abaixo).

Fatores de risco:
•

morar em casa de repouso/lar para idosos

•

ter alguma deficiência, com problemas múltiplos e/ou fragilidade (mas não
necessariamente morando em casas para cuidados)

•

condições neurológicas, como derrame ou demência, e condições
desmielinizantes, como esclerose múltipla e Síndrome de Guillain-Barré

•

problemas respiratórios crônicos, inclusive Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC) e asma moderada ou grave

•

obesidade ou diabetes (tipo 1 ou 2, que requeira medicamentos)

•

insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, cardiomiopatias

•

insuficiência renal ou cirrose

•

morar em locais remotos, com acesso reduzido a cuidados médicos de alto
nível.

Estes medicamentos não são adequados para todas as pessoas, então converse
com seu médico para verificar sua elegibilidade.
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Como e onde consigo um tratamento oral?
Você precisa de uma receita médica para conseguir os tratamentos orais contra
COVID-19. Você pode consegui-los em farmácias, com uma receita médica.

Os tratamentos orais antivirais são subsidiados?
Pessoas elegíveis podem ter acesso a tratamentos orais antivirais através do
Pharmaceutical Benefits Scheme (Sistema de Benefícios Farmacêuticos), com uma
receita médica emitida por um profissional autorizado, como um médico, por
exemplo.
Pessoas que testam positivo para COVID-19 mas NÃO possuem um cartão
Medicare podem contatar uma clínica respiratória geral para conselhos sobre as
opções de tratamento.

Quem não deve receber os tratamentos orais?
Os tratamentos orais não são recomendados para uso em mulheres que estejam
grávidas ou amamentando, fazendo com que seja mais importante ainda que
mulheres que estejam grávidas ou amamentando sejam vacinadas contra a
COVID-19.
Alguns tratamentos não são seguros para uso simultâneo com alguns outros
medicamentos, e não devem ser usados em pessoas com doenças graves de rim ou
de fígado.

Tratamentos orais e fertilidade
Se lhe receitarem um tratamento oral contra a COVID-19, deve tomar cuidado extra
ao usar contraceptivos, pois o tratamento pode afetar a forma como seu controle de
natalidade funciona. Converse com seu médico se tiver qualquer dúvida sobre os
vários contraceptivos e o que é melhor para você.

Vacinação e tratamentos orais
Estes tratamentos não se destinam a ser usados como substitutos da vacinação
contra COVID-19.
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A vacinação é a melhor forma de proteger a si mesmo, aos seus entes queridos e à
comunidade em geral contra a COVID-19.

Aprovação
Todos os medicamentos na Austrália precisam ser aprovados para uso pela
Therapeutic Goods Administration (TGA). A TGA são os cientistas e especialistas
médicos que regulamentam e aprovam todas as vacinas, medicamentos e outros
produtos médicos para uso na Austrália. A TGA possui padrões rígidos para permitir
que medicamentos sejam usados na Austrália. Eles só aprovam medicamentos que
sejam seguros e eficazes. Isto inclui os tratamentos orais contra a COVID-19.

Mais informações
Para informações sobre a COVID-19 e ajuda em sua língua, ligue para a National
Coronavirus Helpline, no número 1800 020 080, e selecione a opção 8 para
assistência gratuita de um intérprete.
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