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Assunto: Indicação do Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) em Síndrome Gripal 
 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 05/ 2020 (06/04/2020) 

 

  

 Indica-se o uso de fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) para tratamento de casos suspeitos 

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

situações de risco para complicações [ver Tabela 1] não havendo necessidade de 

aguardar o diagnóstico laboratorial para iniciar o uso da medicação. Essa recomendação 

independe da situação vacinal do paciente, mesmo sendo acompanhado pela APS. O 

ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas após o início dos sintomas 

 

Tabela 1. Condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal com 

recomendação para uso de Oseltamivir, Ministério da Saúde, 2020. 

CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES RECOMENDAÇÃO DO USO DE OSELTAMIVIR 
 

 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal). 

 Adultos ≥ 60 anos. 

 Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, 

especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade). 

 População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso. 

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de síndrome de Reye).  

 Indivíduos que apresentem:  

 Pneumopatias (incluindo asma).  

 Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e 

possibilidade de reativação).  

 Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).  

 Nefropatias.  

 Hepatopatias. 

 Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme). 

 Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).  

 Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, 

epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou 

doenças neuromusculares).  

 Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais de duas 

semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros. 

 Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em 

adultos). 

Fonte: Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017. 
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Tabela 2 - Tratamento, posologia e administração  
FAIXA ETÁRIA POSOLOGIA 

ADULTOS  75mg de 12 em 12 horas por 5 dias. 

CRIANÇA MAIOR DE 1 ANO: 
≤15 KG  

 
30 mg, 12/12h, 5 dias 

> 15 KG A 23 KG  45 mg, 12/12h, 5 dias 

> 23 KG A 40 KG  60 mg, 12/12h, 5 dias 

> 40 KG 75 mg, 12/12h, 5 dias 

MENOR DE 1 ANO DE IDADE CRIANÇA 
0 A 8 MESES  

 
3 mg/Kg 12/12h, 5 dias 

9 A 11 MESES  3,5 mg/kg 12/12h, 5 dias 

RECÉM-NASCIDOS 
Prematuros 
37 a <38 semanas de idade gestacional 
38 a 40 semanas de idade gestacional 
<40 semanas de idade gestacional 

 
1 mg/kg 12/12h, 5 dias 
1 mg/kg 12/12h, 5 dias 
1,5 mg/kg 12/12h, 5 dias 
3 mg/kg 12/12h, 5 dias 

GESTANTES E PUÉRPERAS  
Dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal independentemente de sinais de 
agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna 

Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017 

 

Eventos adversos associados ao oseltamivir vão desde os não graves, como náuseas e 
vômitos (que podem ser menos intensos se o medicamento for administrado com 
alimento). A eventos graves, como necrolise epidérmica toxica e insuficiência hepática, 
além de distúrbios neuropsiquiátricos temporários (automutilação ou delírio). Reações 
de início tardio também foram relatadas (ex. broncopneumonia, sepse, hiperglicemia), 
possivelmente relacionadas à inibição da neuroamidase humana pelo metabólito ativo 
do oseltamivir. 
 
De acordo com a Resolução nº 45, em 26 de agosto de 2009, são de notificação de 
compulsória todos os eventos adversos e queixas técnicas relacionados com o uso de 
medicamentos contendo oseltamivir em sua formulação. A ocorrência de eventos 
adversos deverá ser comunicada imediatamente ao farmacêutico da unidade sentinela. 
  
Administração de Fosfato de Oseltamivir para pacientes com dificuldade para engolir a 

cápsula (este procedimento pode ser realizado para qualquer apresentação do 

medicamento): 

 Abrir a cápsula imediatamente antes do preparo cortando a ponta superior com uma 

tesoura limpa;  

 Usar um recipiente de vidro limpo e água potável;  

 Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido, por ser excipiente inerte; 
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 Pode-se proceder a diluição de todo o conteúdo da cápsula em 2 ml de água e 

adicionar uma pequena quantidade de alimento adocicado apropriado (máximo 1 

colher de chá) à mistura, a fim de mascarar o gosto amargo; 

 Agite essa mistura e administre todo o conteúdo para o paciente imediatamente 

após o preparo; 

 Repetir o procedimento para cada dose que será administrada. 

 

Preparo e administração da suspensão oral extemporânea (SOE) a partir do Fosfato de 

Oseltamivir 75mg (Tamiflu): 

 Segurar uma cápsula de Fosfato de Oseltamivir 75mg sobre um recipiente de vidro 

limpo;  

 Abrir a cápsula imediatamente antes do preparo cortando a ponta superior com uma 

tesoura; limpa e verter cuidadosamente todo o conteúdo no fundo do recipiente de 

vidro;  

 Utilizando uma seringa graduada, adicionar 5mL de água potável ao pó;  

 Misturar o conteúdo com uma colher lima durante dois minutos;  

 A concentração da suspensão preparada, a para da diluição da cápsula de 75mg do 

medicamento, é de 15mg/mL;  

 Aspirar para a seringa a quantidade prescrita ao paciente, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3. Equivalência entre dose prescrita em miligramas (mg) com o volume em mililitro 

(mL) da Suspensão Oral Extemporânea (SOE) conforme o peso corporal em quilograma (Kg): 

 

 

Orientação acima, trata-se de uma medida excepcional e deve ser utilizada em caso de 

dificuldade de acesso ao Fosfato de Oseltamivir 45mg na rede pública de saúde, até a 

regularização no abastecimento. 

Outras informações sobre o tratamento da Influenza, encontram-se no Protocolo de 
Tratamento de Influenza 2017, disponíveis por meio do link: 
hp://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf 
 
Do Controle e Local de Dispensação 

De acordo com a RDC ANVISA nº 39/12, a prescrição de oseltamivir poderá ser realizada 

em receituário branco comum (duas vias) ficando uma via retida na unidade de saúde 

para controle. A prescrição de fosfato de oseltamivir, deverá indicar a apresentação em 

mg (75mg, 45mg ou 30mg) e descrever a posologia recomendada, duração do 

tratamento e justificativa da indicação (SRAG ou SG especificando o grupo de risco). 

O paciente poderá receber o antiviral na unidade de saúde de atendimento ou deverá 

ser encaminhado com a receita médica para locais determinados para a dispensação do 

oseltamivir [ver Tabela 4] 

PESO CORPORAL DOSE PRESCRITA VOLUME (ML) DA SOE 

≤ 15 KG 30mg 2ml 

≥15 A 23 KG 45mg 3ml 

23 A 40 KG 60mg 4ml 

≥ 40KG 75mg 5ml 
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Tabela 4. Unidades de Saúde Referência para Dispensação do Oseltamivir 

UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO 

1º CENTRO Rua Odilon Araújo Amorim, 27 – São Luiz 
2º CENTRO Rua Exp. Brasileiros, 124 – Baixa Grande 
3º CENTRO Atualmente funcionando no CRIA - Rua José Jailson Nunes, s/n - 

Santa Edwiges 
4º CENTRO Rua N. Srª da Salete, 1003 - Itapuã 
5º CENTRO Rua Geraldo Barbosa, S/N Centro 
PRIMAVERA Rua Pedro Alves Cabral, s/n Primavera 
CACIMBAS Rua Ver. Benício Alves, - Cacimbas 
BOA VISTA Rua Leôncio Salú, s/n Boa Vista 
PLANALTO Rua Pão de Açúcar, 90 Cohab Nova 

SENTINELA* Funcionando UBS 3° Centro- Rua Lino Roberto, Santa Edwiges  

*Unidade sentinela será referência para dispensação do oseltamivir (Tamiflu®) dos 

pacientes atendidos na referida unidade e para os pacientes internados em ambiente 

hospitalar. Durante 24 horas por dia, nos sete dias da semana. 
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Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total dessa obra, desde que 

citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. 

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é da área técnica. 
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