DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Ficha de informação Molnupiravir: Um
medicamento para o tratamento da COVID-19
(Para doentes, progenitores e prestadores de cuidados)
P: O que é o Molnupiravir?
O Molnupiravir é um medicamento para o tratamento da doença COVID-19 de
moderada a leve. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA autorizou pela
primeira vez a sua utilização em dezembro de 2021.
P: Quem pode receber Molnupiravir?
O Molnupiravir é para pessoas com sintomas leves a moderados de COVID-19 que:
 têm 18 anos ou mais,
 testaram positivo para COVID-19,
 estão em alto risco de doença grave da COVID-19, e
 Não têm acesso a outras opções de tratamento autorizadas pela FDA.
P: Como é que é administrado?
O Molnupiravir é tomado por via oral. A dose habitual é de quatro comprimidos a cada
12 horas durante cinco dias. É importante terminar o tratamento completo de 5 dias e
continuar em isolamento conforme recomendações de saúde pública. Não deve ser
tomado por mais de cinco dias.
P: Quem é que NÃO deve receber Molnupiravir?
O Molnupiravir NÃO é recomendado para doentes que:
 estejam grávidas
 a amamentar
 crianças
Se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu prestador de cuidados de saúde
antes de tomar Molnupiravir.
Se puder engravidar, utilize um método contracetivo eficaz se tomar este
medicamento. Continue a utilizá-lo durante pelo menos três meses após a última
dose de Molnupiravir.
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P: Quais são os possíveis efeitos secundários do Molnupiravir?
Os efeitos secundários deste medicamento incluem
 Diarreia
 Náuseas
 Tonturas.
P: Para que é que o Molnupiravir NÃO é utilizado?
O Molnupiravir NÃO é utilizado para:
 Tratamento inicial em doentes que precisam de hospitalização devido a doença
grave ou crítica da COVID-19
 Prevenção da doença COVID-19
P: Informações adicionais
Se tiver dúvidas, contacte o seu prestador de cuidados de saúde, visite o site do
Molnupiravir em www.molnupiravir.com ou ligue para 1-800-672-6372.

Acessibilidade do documento: para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que
falem outra língua que não inglês, o OHA pode fornecer informação em formativos
alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte o
Centro de Informações de Saúde pelo número 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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