
 

 

 

 

Nota Técnica nº 02/2016 – CIEVS/GEEPI/GVSI/GEUG/GEMED/GEAS 

 

Assunto: Indicações e dispensação do Oseltamivir 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, seguindo a orientação do 

Protocolo de Tratamento da Influenza de 2015 do Ministério da Saúde, reforça que o 

tratamento com Oseltamivir deve ser realizado em todos os casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) e nos casos de Síndrome Gripal (SG) que 

apresentarem algum fator de risco, conforme descrito abaixo. A prescrição do 

antiviral, em casos de SG sem fatores de risco pode ser feita, sob juízo clínico. O início 

do tratamento deve ocorrer, preferencialmente, nas primeiras 48 horas de sintomas. 

É importante lembrar que a indicação do tratamento independe de vacinação prévia e 

em pacientes com condições e fatores de risco para complicação e com SRAG, o 

antiviral ainda apresenta benefícios, mesmo se iniciado após 48 horas do início dos 

sintomas.  

 

Definições de casos: 

Síndrome Gripal (SG): Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que 

referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes 

sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 

- Condições e fatores de risco para complicações: Grávidas em qualquer idade 

gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, adultos com mais de 60 anos e 

crianças com menos de 5 anos, população indígena, uso prolongado de AAS em 

menores de 19 anos, portadores de pneumopatias, tuberculose, doença cardiovascular 

(exceto HAS), nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas ou metabólicas, 

transtornos neurológicos com aumento do risco de aspiração, imunossuprimidos e 

obesos (IMC>40). 

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com síndrome gripal (conforme 

definição acima) e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: 

Saturação de O2 < 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento 

da frequência respiratória, piora nas condições clínicas da doença de base ou 

hipotensão em relação a pressão habitual do paciente OU Indivíduo de qualquer idade 

com quadro de insuficiência Respiratória Aguda, durante período sazonal. 

 



 

 

Dispensação do oseltamivir: A dispensação ocorrerá através da apresentação de 

receita médica, em duas vias, sendo a segunda via retida no local que fornecer o 

medicamento. A validade da receita de oseltamivir é de quatro dias.  

 
 

Paciente internado em hospital (privado ou público) ou atendido nas UPAS: o 

medicamento será disponibilizado pela própria unidade de saúde. 

 

Paciente atendido em centros de saúde: o medicamento será disponibilizado pela 

própria unidade de saúde. 

 

Paciente atendido em pronto atendimento hospitalar da rede SUS: o medicamento 

será disponibilizado pela própria unidade de saúde.  

 

Paciente atendido em pronto atendimento da rede suplementar: o medicamento 

será disponibilizado pela própria unidade de saúde. Se não disponível, o medicamento 

poderá ser retirado em qualquer um dos 148 centros de saúde de 2ª a 6ª feira, no 

horário de funcionamento dos mesmos, mediante apresentação da receita médica.  

 

Paciente atendido em clínica e consultório particular: o medicamento será 

disponibilizado em qualquer um dos 148 centros de saúde de 2ª a 6ª feira, no horário 

de funcionamento dos mesmos, mediante apresentação da receita médica. 

 

Paciente atendido na sexta-feira no período noturno e aos sábados em pronto 

atendimento da rede suplementar ou consultório particular: o medicamento poderá 

ser retirado na Farmácia da URS Centro Sul aos sábados no período de 08 às 18 horas 

na Rua Paraíba, 890 – Savassi, mediante apresentação da receita médica. 

 

Reposição de estoque 
 
Os hospitais, UPAS e centros de saúde devem manter um estoque para atender a 

demanda de pacientes com SRAG e SG. A reposição dos estoques das unidades de 

saúde deve ser feita junto às farmácias distritais de referência, mediante apresentação 

de cópia das receitas atendidas.  

Observação: O HOB dispensará oseltamivir apenas em caráter excepcional para 

hospitais que esgotarem seus estoques no período noturno, finais-de-semana e 

feriados. 

 

Documentação necessária para reposição de estoque do oseltamivir: 

 Para os casos internados (SRAG) e atendidos com SG: cópia da receita 

 

 



 

 

 

 

Dose de oseltamivir: 

 A dose de fosfato de oseltamivir para adultos é de 75mg, duas vezes ao dia, por 

cinco dias – com necessidade de ajuste posológico em caso de insuficiência 

renal. 

 A dose para crianças deve ser individualizada baseada na idade e no peso. 

 

Medidas de exceção:  

 A critério clínico, o tratamento pode ser prolongado em pacientes 

imunossuprimidos, com doença grave ou prolongada, especialmente quando 

comprovado por exame virológico de amostras respiratórias do trato inferior a 

persistência do vírus. Nestes casos, além da receita deve ser encaminhada a 

justificativa médica.  

 

Apresentações do Oseltamivir:  

O Oseltamivir está disponível na rede nas seguintes apresentações: comprimidos de 

30mg, 45mg e 75mg. 
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